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Forslag til detaljregulering anbefales vedtatt
Fana, gnr. 13, bnr. 200, Paradis sentrum BB1, Reguleringsplan.
Arealplan-ID 65560000
Sammendrag
Plankonsulent Ard AS foreslår på vegne av forslagsstiller Jacob Kjøde Boligeiendom AS
detaljregulering for et område ved Paradis i Fana bydel.
Planforslagets hovedformål er bolig, og legger til rette for etablering av fire nye
leilighetsbygg. Én eksisterende bolig innen planområdet, Jacob Kjødes veg 6 foreslås regulert
i tråd med dagens situasjon. Til sammen planlegges det for inntil 30 nye boenheter fordelt på
fire nye bygg. Det skal etableres gangforbindelser gjennom planområdet med felles
uteoppholdsareal i midten. Planområdet er skjermet fra veitrafikkstøy og har gode solforhold.
Parkering etableres innen delområde S5 i områdereguleringsplanen for Paradis. Renovasjon
planlegges i forlengelse av renovasjonsløsning for S5 i planlagt allmenning mellom S5 og
planforslaget.
Viktige tema i planprosessen har vært høyde, plassering, tilpasning og utforming av
bebyggelsen. I tillegg har plassering og utforming av renovasjonstekniske løsninger,
adkomstforhold og veisituasjonen vært sentrale tema.
Planforslaget 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. Fana, gnr. 13, bnr. 200, Paradis sentrum BB1, Reguleringsplan, arealplan-ID
65560000, vist på plankart, sist datert 16.12.2020.
b. Tilhørende reguleringsbestemmelser, sist datert 03.02.2021.
2. Med følgende endringer
a. Før rammetillatelse kan gis må det være utarbeidet trafikksikkerhetsplan godkjent
av Bymiljøetaten.
b. o_SGS1 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis. Dersom gang- og
sykkelveien er oppgradert og gjennomført av Vlfk før utbygging av BBB1 skal
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c.
d.
e.

f.
g.

gang- og sykkelveien tilbakeføres i den stand og kvalitet som før utbygging av
BBB1.
Det må utarbeides veitegninger for deler av Jacob Kjødes veg godkjent av
Bymiljøetaten før det gis rammetillatelse til delfelt BBB2 og BBB3.
Det tillates ikke rygging ut i gang- og sykkelvei. Det må etableres snuplass
innenfor delområde BBB1 i forbindelse med utbygging innenfor delområdet.
Ved søknad om tiltak skal det foreligge klimagassregnskap for nybygg over 1000
m², vesentlige naturinngrep og ved valg mellom rivning eller bevaring av
eksisterende bebyggelse. Nullutslippsløsninger skal vurderes, og tiltak for å
redusere klimagassutslipp skal dokumenteres.
Tyverisikker sykkelparkering skal sikrest i bestemmelsene.
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
Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for boligfortetting innenfor felt BB1 i tråd
med områdereguleringsplan for Paradis, Plan-ID 60760000.
Planområdet – dagens situasjon
Området ligger sentralt plassert ca. 90 m fra bybanestoppet på Paradis, og ca. 5 km fra Bergen
sentrum (jf. Figur 1). Planområdet som utgjør 4,2 daa, og består av 3 eiendommer (gnr. 13
bnr. 175, 179 og 200) er i dag bebygget med private eneboliger med tilhørende hageanlegg.
Området er relativt flatt, og er karakterisert av frodige hager med høye bøkehekker mellom
adkomstveier og hageanleggene. Etter etableringen av bybanestoppet Paradis og vedtatt
områdereguleringsplan er området under transformasjon. Utbyggingen som nå foregår preger
nærområdet ettersom delområde S5 er utbygget og delvis innflyttet. Vestland fylkeskommune
(Vlfk) planlegger å starte opp anleggsarbeider i 2021 for opparbeidelse av allmenningen
mellom planområdet og S5, samt gang- og sykkelveier i tråd med områdereguleringsplanen på
Paradis. Planforslag for Tunvegen / Jacob Kjødes veg Plan-ID 65020000 detaljerer nærmere
planlagte infrastrukturtiltak. Planforslaget for Tunvegen / Jacob Kjødes veg er under
utarbeidelse og forventes behandlet i løpet av 2021.
Adkomsten til planområdet er fra Jacob Kjødes veg via Paradisalléen. Veiene er i dag smale
og ikke i henhold til dagens veikrav. I Jacob Kjødes veg er det et smalt fortau, mens
Paradisalléen er uten fortau. Jacob Kjødes veg benyttes som tilkomstvei til et større område,
mens Paradisalléen er en blindvei til et fåtalls boliger og næringsbygg (kontorer) innenfor
delområde S8.

Figur 1: Planområdet med omgivelser

Overordnede planer og retningslinjer
Kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS) “Bergen 2030” har visjon om at Bergen skal være en
aktiv og attraktiv by, der det skal tilrettelegges for bruk av kollektivtransport, gange eller
sykkel. Dette følges nærmere opp i gåstrategien til Bergen kommune som ble vedtatt i 2020.
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Ved oppstart av reguleringsplanen gjaldt KPA2010. Ønsket om konsentrert fortetting langs
kollektivknutepunkt og bybanen er ytterligere forsterket i KPA2018. Etter offentlig ettersyn
har føringer og krav i gjeldende KPA2018 også vært en del av vurderingen av planforslaget.
Planområdet har en beliggenhet som gir mulighet for fortetting i tråd med overordnete
føringer. I KPA ligger planområdet innenfor byfortettningssone. Feltet er omfattet av BKK's
konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg, og eiendom gnr./bnr. 13/175 er berørt av hensynsone
for kulturmiljø. Et mindre hjørne av planområdet er innenfor gul støysone. Planområdet
grenser til sone 1 sentrumskjerne rundt bybanestoppet på Paradis.
Planområdet ligger innenfor felt BB1 i områdereguleringsplanen for Paradis, Plan-ID
60760000, vedtatt 19.11.2014. Formålet med områdereguleringsplanen er å transformere
senterområdet på Paradis til et urbant bolig- og næringsområde med høy tetthet, og et sosialt
møtested med nødvendige offentlige og private service- og tjenestetilbud. Planforslaget
innebærer en omlegging av veisystemet til en gatestruktur (miljøgate) med brede fortau og
gang- og sykkelveger i og gjennom området. I henhold til områdereguleringsplanen skal BB1
benyttes til boligbebyggelse med en utnyttelsesgrad på maksimalt %-BRA=100%.
Områdereguleringsplanen gjelder som hovedregel foran KPA, ettersom den er vedtatt etter
2013, jf. KPA § 2. Unntak gjelder for følgende tema: § 6 Byggegrense, § 21 Handel, § 22
Støy. Samtidig med at KPA ble vedtatt ble det vedtatt Arkitektur- og byformingsstrategi og
kulturminnestrategi for Bergen.
Hovedinnholdet i planforslaget
Hovedformålet med planforslaget er tilrettelegging for boliger - blokkbebyggelse. Det legges
til rette for 30 nye boenheter fordelt på tre delområder (BBB1, BBB2 og BBB3), totalt fire
bygg. Jacob Kjødes veg 6 er foreslått regulert i tråd med eksisterende bolig, mens det legges
til rette for utbygging på deler av hageanlegget. Området er planlagt med en samlet utnyttelse
med %-BRA=100% i tråd med områdereguleringsplanen. Det er foreslått 4 etasjer for det
nordlige bygget innenfor delfeltet BBB1, mens de tre andre byggene er foreslått med inntil 3
etasjer. Det høyeste bygget vil ligge tett på den nye bebyggelsen nord for planområdet, slik at
det blir en nedtrapping i byggehøyder fra nord mot sør. Det vises til Figur 2 for illustrasjon av
planlagt ny bebyggelse.

Figur 2: Illustrasjon av planlagt ny bebyggelse
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Lekeplass (BUT) med et større uteoppholdsareal er planlagt midt i planområdet. Dette arealet
vil være skjermet fra trafikk og støy, samtidig som det vil være godt tilgjengelig på grunn av
stier og tverrforbindelser som skal etableres i og gjennom området.
Renovasjon og parkering skal skje på arealer utenfor planområdet. Parkering er planlagt i
parkeringskjeller i den nye bebyggelsen nord for planområdet i delområde S5. Dette i tråd
med områdereguleringsplanen. Det er lagt til rette for av-/påstiging til eiendommen. Det er
satt av areal til renovasjon utenfor planområdet i forlengelse av nylig etablert
renovasjonsløsning for delområde S5 i planlagt allmenning.
Det vises for øvrig til planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart av planarbeid den 28.06.17. Komplett planforslag til 1. gangs
behandling ble mottatt den 12.07.2018.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn den 29.09.2018.
Høringsfristen var den 13.11.2018. Det kom inn 8 private merknader og 17 uttalelser fra
høringsinstanser. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema
datert 16.12.2020. Materialet er gjennomgått og vurderes som dekkende.
I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:
 Planforslaget bør ikke gå utover vedtatt områdereguleringsplan når det gjelder høyde
og utnyttelsesgrad. Foreslått bygg i BBB1 må reduseres i høyde til 3 etasjer i tråd med
områdereguleringsplanen.
 Peker på at det ikke er nevnt i varslingsbrevet oversendt naboer og høringsinstanser at
høyden er høyere enn det områdereguleringsplanen åpner for. Viser til at Paradisområdet er under utbyggingspress.
 Det er viktig å ivareta overgangen mellom konsentrert bebyggelse og eneboligene
rundt.
 Barn i området må vokse opp i trygge omgivelser.
 Mange små leiligheter vil ikke tiltrekke seg barnefamilier, og det bør tas hensyn til
større mangfold ved planlegging av leilighetstyper.
 Bergen kommune må sørge for at helheten i utbyggingen på Paradis blir ivaretatt.
 Økt innsyn til nærliggende boliger.
 Det må dokumenteres privatrettslig avtale for renovasjon og parkering mellom
utbyggere av S5 og BB1.
 Økt trafikk i Paradiskrysset vil bli en støyforsterkende faktor.
 Bergen kommune bør ha driftsansvaret for både Jacob Kjødes veg og Paradisalléen.
 Gnr./bnr. 13/175 ønsker ikke at eiendommen får ytterligere redusert areal. Krever at
eiendommen forblir som den er. Viser til at Statens vegvesen (nå Vlfk) har regulert en
del av eiendommen til gang- og sykkelvei. Innsender mener hun har bidratt nok i
forbindelse med fortetting og utbygging i nærheten av bybanen.
 Krysset kan medføre utfordringer tilknyttet stigningsforhold mellom Paradisalléen og
Jacob Kjødes veg.
 SVV (nå Vlfk): Har merknader til regulering av fylkesveganlegg, byggegrense langs
veg, tilkomst til renovasjonsanlegg samt renovasjonsanlegg utenfor regulert område,
sykkelparkering og midlertidig bygge- og anleggsområde.
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Rådet for byforming og arkitektur (RBA): Etter deres syn skal fortetting skje med
utgangspunkt i stedets identitet og karakter. Det anbefales en reduksjon i skala og
profil. Øverste etasjen bør utgå for et av byggene.
BIR er positive til at avfallsløsningene sees i sammenheng med nærliggende
planområder og at de løses i fellesskap.
Byantikvaren mener at også villaen på gnr.-bnr. 13/179, Paradisalléen 5 må bevares.
Denne ligger innenfor et område Byantikvaren tidligere har spilt inn som egnet
område regulert til «spesialområde bevaring». Byantikvaren ber om at vern på boligen
eventuelt boliger sikres i bestemmelsene med hensynssone kulturmiljø. Det er viktig at
bestemmelsene sikrer at nye bygg blir utført med gode kvaliteter.
Bymiljøetaten støtter fagetatens vurdering om at volumet av bygg C
bør reduseres og at samlet %-BRA ikke overstiger områdereguleringsplanens
bestemmelser. Beplantning skal spesifiseres nærmere i bestemmelsene. Bymiljøetaten
har flere merknader til trafikkfaglige vurderinger. Planen innebærer omlegging av
veikrysset Jacob Kjødes veg/Paradisalléen. Dette vil medføre flytting av trafokiosk og
endring av lengdeprofil. Bymiljøetaten mener at Jacob Kjødes vei må opparbeides som
følge av reguleringsforslaget, og at det må etableres snuplass.
Fortidsminneforeningen: Hovedutfordringen ved planarbeidet er å tilpasse foreslått
bebyggelse, og gi en god overgang fra nye prosjekter rundt Paradiskrysset til
villabebyggelsen rundt. Hovedgrepet med flere punkthus mener de er riktig, mens
forslaget kan etter deres syn forbedres.
PBE: For BBB2 bør foreslått utnyttelsesgrad reduseres og ikke overstige
områdereguleringsplanens bestemmelser. Renovasjonsløsning må sikres i
bestemmelser. Det må sikres midlertidige løsninger for renovasjon og parkering i
tilfelle denne planen er ferdig før delområde S5 tas i bruk. Bestemmelser om store trær
skal inkluderes. Tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet i bydelen må dokumenteres
før igangsettingstillatelse kan gis.

Endringer etter offentlig ettersyn
Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, fremgår av merknadsskjema datert
16.12.2020. Planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene. Kort oppsummert innebærer
endringene: 

Plankart: 
 Samlet er utnyttelsen justert ned fra %-BRA=103% til %-BRA=100%.
 %-BRA for delfeltene er justert og endret.
 Fortau i Jacob Kjødes veg reguleres i naboplan Tunvegen / Jacob Kjødes veg og er 
derfor tatt ut. 
 Kjøreveg Paradisalléen har blitt noe utvidet med møtelomme og regulert fra fellesveg
(privat) til offentlig veg (kommunal). 
 Renovasjonsanlegg er tatt ut av planen. 
 Det er lagt inn adkomstpiler til BBB1 og til eksisterende eiendommer. 
 Byggegrenser er noe endret for BBB2 og BBB3. 
 Arealformålet BUT2 er lagt til. 

Bestemmelser: 
 Antall enheter er redusert fra 40 til 30 boenheter. 
 Store trær dvs. trær med stammeomkrets over 90 cm målt én meter over bakken, skal 
erstattes dersom de må fjernes (§ 2.2). 
 Kvalitetskrav i KPA for uteoppholdsareal er benyttet (§ 4.1.1f) 
 Det er lagt inn rekkefølgekrav før igangsettingstillatelse: Tilstrekkelig skole- og 
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barnehagekapasitet i bydelene skal være dokumentert. 
 Ny § 4.1.1i: Det tillates oppført nettstasjon i formålet.
 Ny § 3.5: Det skal utarbeides en trafikksikringsplan. 
 Det er sikret både minimumskrav og maksimumskrav til antall parkeringsplasser 
(minimum 0,4 og maksimum 0,8 per 100 m² bolig) i bestemmelsene. 
 Det kan etableres hekk e.l. mellom BFS og BBB1 etter avtale med grunneier. 
 Det er inngått avtale om renovasjonsløsningen og dette fremgår også i
bestemmelsene. 
 Formål BUT1 skal i sin helhet opparbeides i første byggetrinn (BBB1). BUT2 skal 
opparbeides når BBB2 skal bygges ut. 
 Det er lagt inn krav om at delfelt BBB2 og BBB3 ikke kan bygges ut før o_SKV og 
o_SF (kjøreveg Paradisalléen) er opparbeidet. 
 Det er lagt til at gang- og sykkelvei skal være opparbeidet før delfeltene tas i bruk.
 Til er lagt til at det ikke tillates at det rygges ut i gang- sykkelvei.
 Det er lagt til at det skal utarbeides trafikksikringsplan før oppstart. Planen skal
godkjennes av Bymiljøetaten.
 Arkitektur og estetikk er ytterligere innarbeidet i bestemmelsene. 
 Rekkefølgekrav om renovasjon er endret til å gjelde opparbeidelse for hele felt BB1. 
 Det er lagt inn at støykrav til boligbebyggelse skal oppfylles i tråd med § 22 i 
kommuneplanens arealdel (KPA2018). 
Andre dokumenter:
 Planbeskrivelsen er oppdatert i tråd med kommunens nye mal og merknader etter 
offentlig ettersyn. 
 Naturmangfoldvurdering er lagt ved som eget dokument. 
 RTP er revidert og inkluderer nye krav fra BIR om fremtidsrettede løsninger.
 Illustrasjoner er oppdatert. 
Vurdering av planforslagets virkninger
Plan- og bygningsetaten kommenterer sakens sentrale problemstillinger i tillegg til de tema
som alltid skal belyses i plansaker. Øvrige tema anses som tilfredsstillende løst og belyst.
Forhold til overordnet plan- og arealformål
Overordnede rammer for arealformål, utnyttelsesgrad og byggehøyder innenfor planområdet
til BB1 er avklart i gjeldende områdereguleringsplan for Paradis. Hovedformålet bolig er i
tråd med overordnede planer. Området er avsatt til blokkbebyggelse og byfortettingssone.
Foreslåtte byggehøyder utfordrer områdeplanen for delfelt BBB1, men er ellers i hovedsak i
samsvar med områdereguleringsplanen. Visjonen om gåbyen Bergen i KPS og gåstrategien er
i samsvar med planforslaget.
Vi slutter oss til hovedformålet bolig. Foreliggende planforslag er vurdert til å være i tråd med
overordnet arealstrategi, og fagetaten slutter seg i hovedsak til formålet og plangrepene.
Utnyttelsesgrad og byggehøyder
Det er foreslått at feltet bygges ut i flere byggetrinn, hvorav trinn 1 omfatter felt BBB1 og
BUT1. Forslagsstiller planlegger for utbygging på delområde BBB1, som består av to bygg.
Grunnet krav om helhetlig planlegging av felt BB1 i områdereguleringsplanen, inkluderer
planforslaget gnr. /bnr. 13/179 og 13/175 som utgjør BBB2 og BBB3. Grunnet usikkerhet
rundt realisering av en utbygging for alle tre delfeltene samtidig, er det i bestemmelsene sikret
at BBB1 kan bygges ut uavhengig av realiseringen av BBB2 og BBB3.
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I fagnotat til offentlig ettersyn hadde Byplan merknad til at utnyttelsesgraden måtte reduseres
og være i samsvar med områdereguleringsplanen. Ved offentlig ettersyn kom det inn flere
merknader på at planforslaget ikke bør gå utover vedtatt områdereguleringsplan når det
gjelder høyde og utnyttelsesgrad.
Samlet foreslått utnyttelsesgrad for BB1 er etter offentlig ettersyn justert ned fra %BRA=103% til %-BRA=100%, og er dermed i tråd med den gjeldende
områdereguleringsplanen. Det er små endringer i utnyttelsesgraden for de ulike delfeltene.
BBB1 har endret utnyttelse fra %-BRA=165% til %-BRA=170%. BBB2 har endret utnyttelse
fra %-BRA=120% til %-BRA=110%. BBB3 har endret utnyttelse fra %-BRA=95% til %BRA=90%. Eksisterende enebolig BFS er regulert i tråd med dagens situasjon. Begrunnelsen
for økt utnyttelse av delområde BBB1 er at underetasje/kjelleretasje er lagt til. Foreslåtte
endringer er ikke så omfattende at planforslaget er varslet på nytt.
I områdereguleringsplanen er felt BB1 regulert til blokkbebyggelse med inntil 3 etasjer og
maks byggehøyde til kote +46. Forslaget til detaljreguleringsplan viser det ene bygget
nærmest allmenningen (delfelt BBB1) med 4 etasjer. Øvrig bebyggelse innen planområdet er
foreslått med 3 etasjer. Reguleringsplanforslaget åpner opp for maks byggehøyde til kote +49
og kote +46,0 for BBB1, kote +46,0 for BBB2 og kote +46,5 for BBB3. For delområde BFS
er mønehøyde (MH) satt som eksiterende bygg til kote +50. Foreslåtte høyder utfordrer derfor
områdereguleringsplanen for deler av planforslaget.
Det høyeste bygget på inntil 4 etasjer ligger tett på den nye bebyggelsen nord for planområdet
delfelt S5, slik at det oppnås en nedtrapping av byggehøyder fra nord mot sør. Figur 3 viser
nedtrappingen i foreslåtte byggehøyder. Delområde BBB1 har beliggenhet mot allmenningen,
og er derfor planlagt med en høyere utnyttelsesgrad enn BBB2 og BBB3. Eksisterende bolig
(Jacob Kjødes vei 6) reguleres i tråd med dagens situasjon. Det gir en positiv konsekvens for
planlagt ny bebyggelse nord for planområdet. Foreslått bebyggelse vil fungere som en buffer
mellom ny bebyggelse nord for planområdet (S5), med sin høyde og relativt tette
kvartalsstruktur mot villa- og småhusbebyggelsen i sørvest.
Fagetaten slutter seg til foreslått utnyttelsesgrad og byggehøyder. Den arkitektoniske
utformingen har intensjon om tilpasning til et område preget av omfattende pågående
transformasjon, ved å balansere mellom nye fortettingsprosjekter og eksisterende
villabebyggelse.

Figur 3: Utklipp av snitt mot øst som viser nedtrapping av byggehøyder fra S5, bygg A, B og C på
delområdene BBB1 og BBB2.
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Kvalitet
Området Paradis vil i de nærmeste årene, dersom utbyggingen skjer iht. til overordnet plan, i
stor grad endre både karakter og tetthet. Planområdet ligger i en sone med lavere tetthet enn
senterområdet, og vil danne en overgang med hensyn til utnyttelse og høyde mellom
senterområdet og boligbebyggelsen rundt.
KPA sine bestemmelser for sone 1 og 2 har krav om at områdene skal utvikles med høy
tetthet og kvalitet, basert på stedets særpreg (§ 26.1). Nærmere bestemmelser for sone 2
fastsetter at byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige
siktlinjer, samt lokalklima, fjernvirkning, og behov for variasjon.

Figur 4: Illustrasjon av planlagt bebyggelse

Planområdet ligger skjermet fra støy og biltrafikk. Det er korte avstander for gående til
Paradis sentrum, skoler og barnehager. Området ligger tett på bybane og kollektiv slik at det
er tilrettelagt for å bruke gange og kollektiv til daglige gjøremål. Det er gode gang- og
sykkelforbindelser til og fra området, og planområdet har gode sol- og lysforhold. Volumer er
forsøkt oppbrutt der det foreslås punkthus med tre og fire etasjer (jf. Figur 4). Det er planlagt
sammenhengende grøntområde sentralt i planområdet. Det ene bygget planlegges som
eksisterende og vil dermed være med å gi identitet og et innslag av grøntområde (privat hage)
innen planområde. Prosjektet tilbyr varierte størrelser på boenhetene. Det er i bestemmelsene
lagt inn krav om:
• Maksimum 20% av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m²
• Minimum 20% av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m²
• Nye boenheter skal ikke være mindre enn 35 m² BRA + bodareal
Byplan vurderer at de foreslåtte bygningsvolumene i stor grad ser ut til å fungere
tilfredsstillende både i forhold til hverandre, og i forhold til omkringliggende bebyggelse. Det
høyeste bygget vil ligge tett på den planlagte allmenningen, og den nyoppførte bebyggelsen
nord for planområdet, slik at det oppnås nedtrapping i byggehøyder fra nord mot sør. Den
arkitektoniske utformingen har intensjon om tilpasning til et område preget av en pågående
transformasjon, ved å balansere mellom nye fortettingsprosjekter og eksisterende
villabebyggelse. Det vurderes som positivt at det er lagt inn i bestemmelsene at prosjektet skal
tilby varierte størrelser på boenhetene i samsvar med § 9.1 og § 9.2 i KPA.
Adkomst og veisituasjonen
Områdereguleringsplan har flere bestemmelser som påvirker adkomst og veisituasjonen.
Det er foreslått endringer fra områdeplanen. Endringene skyldes blant annet at planforslaget
tilpasses pågående reguleringsplanarbeid for Tunvegen - Jacob Kjødes veg. Figur 5 og 6 viser
forskjellen mellom områdereguleringsplanen og planforslaget.
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Figur 5 og 6: Utklipp av kart for områdereguleringsplanen og planforslaget

Kjøreadkomst til delområdene i anleggsperioden og for varelevering, utrykningskjøretøy,
samt hjemlevering er fra Jacob Kjødes veg til Paradisalléen. Første delen av Paradisalléen er
regulert som kjøreveg o_SKV og siste delen mot allmenningen som gang- og sykkelveg
o_SGS. Bestemmelse § 5.2 i områdereguleringsplanen tillater nødvendig kjøring på gang- og
sykkelveg til BB1.
Planforslaget er revidert og endret etter tilbakemelding fra Bymiljøetaten ved veiseksjonen
bl.a. ved at veiarealet i Paradisalléen er utvidet med møtelomme, bredere fortau og krav om
trafikksikringsplan. Det vises til Figur 5 og 6.
Til tross for revisjoner etter offentlig ettersyn kan Bymiljøetaten fortsatt ikke anbefale
foreslåtte løsninger. Bymiljøetaten har vurdert plankartet til 2. gangs behandling og skriver i
e-post datert 30.12.2020:
 Det bør stilles krav om opparbeidelse av veiareal
 Av- og påstigning på gang- og sykkelvei er i strid med vegnormer og håndbøker
 Det bør ikke tillates utvidet bruk av gang- og sykkelvei til nye boenheter
 Det bør stilles krav om prosjektering og ferdigstillelse av Paradisalléen med tilhørende
lysanlegg iht. dagens veinorm
 En forutsetning for utbyggingen er at Paradisalléen er ferdig oppgradert for å ivareta
trafikksikkerhet og myke trafikanter.
Byplan har vurdert innspillene fra Bymiljøetaten, delvis hensyntatt bestemmelser i
områdereguleringsplanen.
Når det gjelder av- og påstigning på gang- og sykkelvei er det uheldig at planforslaget
medfører kjøring til/fra BBB1 på gang- og sykkelvei. Dette strider også med vedtatt KPA.
Imidlertid tillater bestemmelse § 5.2 i områdereguleringsplanen nødvendig kjøring på gangog sykkelveg. Det er som tidligere nevnt områdeplanens bestemmelser som er gjeldende for
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dette planarbeidet. Vi anbefaler imidlertid at det i bestemmelse § 5.3 blir lagt til: «..det tillates
kun kjøring til eksisterende eiendommer. Kjøring til delområde BBB1 tillates kun til av og
påstigning. All parkering for BBB1, BBB2 og BBB3 skal foregå i S5.»

Figur 7: Utsnitt av snuhammer fra illustrasjonsplan.

Når det gjelder trafikksikkerhet, kan det ikke tillates rygging ut i gang- og sykkelvei. Det må
etableres snuplass innenfor delområde BBB1 i forbindelse med utbygging av delområdet. Vi
foreslår derfor at dette sikres i bestemmelsene. Et avbøtende tiltak for å ivareta
trafikksikkerheten under anleggsperioden er krav om utarbeidelse av trafikksikringsplan i
bestemmelse § 3.5 og rekkefølgekrav før igangsettelsetillatelse § 7.2. «Det skal utarbeides en
trafikksikringsplan for bygge- og anleggsperioden. Trafikksikkerhetsplanen skal også ivareta
myke trafikanter på tilkomstveiene til feltet.» Byplan foreslår at rekkefølgekravet endres til
«før rammetillatelse kan gis.» Trafikksikkerhetsplanen skal godkjennes av Bymiljøetaten.
Trafikksikringsplan vil beskrive og sikre kjøreadkomst i anleggsperioden.
Når det gjelder krav om ferdigstillelse/utbygging av Paradisalléen, knyttes rekkefølgekrav til
delområde BBB1 om opparbeidelse av o_SGS1 (gang- og sykkelveien). Gang- og
sykkelveien skal være opparbeidet før brukstillatelse kan gis. Gang- og sykkelveien
planlegges imidlertid gjennomført av Vlfk. Det ble opplyst på digitalt folkemøte avholdt av
Vlfk den 22. april 2021 at i fase 2 skal utbygging av gang- og sykkelveien gjennomføres. Det
antas derfor at gang- og sykkelveien er gjennomført når foreslått prosjekt skal realiseres. Med
bakgrunn i dette tilføyes i tillegg bestemmelse om at o_SGS1 skal tilbakeføres i den stand
Vlfk opparbeidet gang- og sykkelveien.
Basert på en helhetsvurdering anbefaler Byplan foreslått løsning med våre tilføyelser.
Løsningen medfører svært begrenset kjøring til delområdene etter utbygging ettersom
parkering løses innenfor delområde S5. Renovasjon plasseres i allmenningen som en
forlengelse av renovasjonsløsning som allerede er opparbeidet for S5. Det er inngått avtale
med eier Vestland fylkeskommune. Det vises til vedlegg. Adkomst til delfelt BB1 gjelder i
hovedsak for utrykningskjøretøy, hjemmesykepleie, varelevering og flyttebiler. Som
avbøtende tiltak er det lagt inn krav om at ved utbygging skal det utarbeides en
trafikksikkerhetsplan for bygge- og anleggsfasen, jf. bestemmelse § 3.5 og § 7.2. Denne skal
være godkjent ved søknad om rammetillatelse. Trafikksikkerhetsplanen skal også ivareta
myke trafikanter på tilkomstveiene til planområdet, og legge særlig vekt på barn og unge
ettersom dette er en av skoleveiene.
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Figur 8: Utsnitt av planforslag
under arbeid, Tunvegen / Jacob
Kjødes veg
Plan-ID 65020000.

Figur 9: Illustrasjon av utbyggingstrinn for
gjennomføring av deler av veisystemet i og
gjennom Paradis herunder allmenning, gangog sykkelveier

Parkering
I tråd med områdereguleringsplanen skal all parkering løses i parkeringskjeller nord for
planområdet i delområde S5. Det tillates ikke bilparkering innen planområdet, med unntak av
delområde BFS. Det foreligger tinglyst avtale om parkeringsrettigheter.
I planforslaget legges det opp til en lavere parkeringsdekning enn kravet i områdereguleringsplanen og KPA, dette begrunnes med planområdets beliggenhet i et senterområde med god
kollektivdekning. I bestemmelsene er det lagt inn krav om at det skal etableres minimum 0,4
og maksimum 0,8 bilparkeringsplasser per 100 m2 boligareal. Minimum 80 % av
bilparkeringsplassene skal være tilrettelagt for lading av el‐ biler. Områdereguleringsplanen
har bestemmelser om minimum 0,8 og maksimum 1,2 p-plasser per 100 m² bolig. KPA har
bestemmelser om minimum 0,6 og maksimum 1,2 p-plasser per 100 m² BRA bolig for
byfortettingssone.
For sykkelparkering skal det etableres minimum 2,5 sykkelparkeringsplasser per 100 m² BRA
bolig. Krav om parkeringsplasser for sykkel har økt fra 2,0 i områdereguleringsplanen til 2,5 i
KPA. Illustrasjonsplanen viser arealer avsatt til sykkelparkering mellom bygg B og C. Det er i
tillegg tilrettelagt for sykkelparkering i underetasjer, se vedlegg plantegninger for underetasjer
for bygg A, B, C og D. Antall sykkelparkeringsplasser er sikret i bestemmelsene, men ikke
plasseringen.
Det er positivt at forslagstiller ønsker å legge opp til en lavere parkeringsdekning for bil enn
kravet i områdereguleringsplanen, og økt sykkelparkering. Dette mener vi er riktig ettersom
planområdet har en sentral beliggenhet med god kollektivdekning, samt at gang- og
sykkelnettverket i nærområdet planlegges utbedret på kort sikt. Det er gode forbindelser for
gående og syklende til og fra planområdet til viktige målpunkt som Paradis skole,
Side 12 av 19

Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 201717650/98

kollektivknutepunkt og senterområdet på Paradis. Det tilrettelegges for gangforbindelser i og
gjennom planområdet, som er sikret i bestemmelsene.
Byplan vurderer planforslaget for å være i tråd med Bergen kommunes overordnede strategi
for økt satsing på fortetting i nærhet av områder der det tilrettelegges for miljøvennlige
transportformer, slik som kollektivtransport, sykkel og gange.
Byplan foreslår at planbestemmelse § 4.1.1.g. om sykkelparkeringsplasser blir supplert med
krav om tyverisikker parkering i tråd med KPA.
Renovasjon
Ettersom plassering av nedgravde renovasjonsløsninger ligger utenfor planområdet, har det
tatt tid å komme frem til en omforent løsning. Det legges opp til rørbasert løsning for
restavfall der nedkast ligger innenfor planområdet. Det er avholdt flere arbeidsmøter der både
Bymiljøetaten og Vlfk har vært involvert.
Etter offentlig ettersyn er området avsatt for renovasjon tatt ut av plankartet. Det er satt av
areal til renovasjon (bossug) utenfor planområdet innenfor allmenningen i forlengelse av
godkjent renovasjonsløsning for S5, nord for planområdet. Det betyr at renovasjonskjøretøy
kan hente avfall samtidig for begge boligområdene, S5 og BB1. Det er inngått avtale med
grunneier og S5 om plassering av renovasjonsløsning utenfor planområdet. Det vises til flere
vedlegg som omhandler renovasjonsløsningen og inngått avtale om veirett.
Renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP), baserer seg på en løsning der BB1 løses uavhengig av
S5, med bunntømte kontainere for avfallstypene papir/papp og plast. Restavfall løses med
nedkast innen planområdet. BIR ga positiv uttalelse til forslaget den 19.02.2020. I august
2020 ble RTP igjen revidert iht. gjeldende veileder fra BIR fra desember 2019, dvs. at en tar
høyde for fremtidige krav som gjelder matavfall og tekstiler. Det vises til eget avsnitt om
avfallshåndtering i forslagsstillers planbeskrivelse og RTP datert 31.08.2020.
Uteoppholdsareal og grønnstruktur
Det er foreslått uteoppholdsareal i henhold til arealkravet i gjeldende områdereguleringsplan
som tilsier minimum 15 m² fellesareal og 7 m² privat areal pr. boenhet. Det tillates trinnvis
ferdigstillelse av uteoppholdsarealer knyttet til de ulike delfeltene. BUT1 skal være ferdig
opparbeidet i første byggetrinn i tilknytning til utbygging av delfelt BBB1. Felles
uteoppholdsarealer for boliger skal være ferdig opparbeidet før nye boliger tas i bruk. For at
planforslaget skal kunne realiseres må eksisterende bebyggelse på to av eiendommene rives. I
tillegg foreslås omtrent 34% av eiendom 13/175 regulert til ny bebyggelse.
For delfelt BBB1 skal det opparbeides minimum 285 m2 felles uteoppholdsareal inklusiv
BUT1. For delfelt BBB2 og BBB3 er kravet minimum 120 m2 og 45 m2. BUT2 inngår i felles
uteoppholdsareal for BBB2 og BBB3.
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Figur 9: Utklipp av illustrasjonsplanen. Illustrasjonsplanen viser Paradisalléen etter utbygging av
BBB2 og BBB3.

Kvalitetskravene er i tråd med bestemmelsene i KPA. Det er sikret i bestemmelsene at
uteoppholdsarealene skal tilfredsstille støykrav i henhold til støyretningslinjer. Alle boliger
innenfor delfeltene vil få maksimalt 100 m sikker gangavstand til nærmeste del av
uteoppholdsareal på bakkeplan. Det er også i bestemmelsene satt krav til god og varig
brukskvalitet ved opparbeidelse og møblering av uteoppholdsarealene. Arealene skal skjermes
mot vind, og halve arealet skal ha sol minimum i 4 t ved vårjevndøgn. Dette skal gå frem av
søknad om tillatelse til tiltak.
Etter vår vurdering legger planforslaget til rette for tilfredsstillende uteoppholdsarealer, og vi
slutter oss til foreslått løsning.
Støy
Støykartet fra Statens vegvesen viser at planområdet hovedsakelig ikke er i rød eller gul
støysone. Det er to mindre områder av plankartet som ligger i gul støysone. Forslagstiller
vurderer at den planlagte nye bebyggelsen i nord (S7) i tillegg vil fungere som en støyskjerm
for planområdet.
Støy er et av tre tema der KPA gjelder foran nyere vedtatte områdereguleringsplaner.
Støykrav til boligbebyggelse skal oppfylles i tråd med § 22 KPA. Dette ivaretas i
bestemmelse § 2.5.
Vi vurderer at støykrav er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert verneverdig kulturminner og kulturmiljø innenfor planområdet. Det er
utarbeidet kulturminnedokumentasjon. Eksisterende situasjon er omtalt og dokumentert i
kulturminnedokumentasjonen. Dokumentasjonen er godkjent av Byantikvaren.
Gjennomføring av planforslaget innebærer tillatelse til rivning av to av tre villaer innenfor
planområdet. Villaen som planlegges bevart er den som fremstår som den mest autentiske når
det gjelder form og detaljer, og den som ligger innenfor hensynssone kulturmiljø i KPA.
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Byantikvaren mener at også villaen på eiendom 13/179, Paradisalléen 5 må bevares for å sikre
helheten i dette viktige kulturmiljøet. Villaen i Paradisalléen 5 har høy antikvarisk verdi og
framstår også som å være i svært god stand, med klare arkitektoniske kvaliteter. Byantikvaren
mener derfor at felt BBB2 må revurderes og nedskaleres i utnyttelsesgrad. Byantikvaren ber
om at vern av eksisterende villa (villaer) som de mener skal bevares blir sikret gjennom
bestemmelsene og med hensynssone kulturmiljø i plankartet.
Det er ikke planlagt å bevare flere boliger enn Jacob Kjødes veg 6 innenfor planområdet.
Planforslaget er i hovedsak i tråd med vedtatt områdereguleringsplan. Hvorvidt BFS (gnr. 13
bnr. 175, Jacob Kjødes veg 6) skal reguleres med hensynssone er vurdert og drøftet i
planprosessen. Det er i planforslaget som nå fremmes ikke foreslått Hensynsone kulturmiljø,
men delområde BBB3 er regulert i tråd med eksisterende situasjon når det gjelder boligen.
Plan- og bygningsetaten er enig med Byantikvaren om at boligområdene på Paradis har
særegne kvaliteter. Kvalitetene består av både den enkelte bolig, hageanlegg og stedegen
vegetasjon. Innspillet fra Byantikvaren ble vurdert, men ikke vedtatt i
områdereguleringsplanen for Paradis. For delområde BB1 ble det satt en relativ lav
utnyttelsesgrad, og området er planlagt som en overgangssone mellom senterområdet på
Paradis og boligbebyggelsen rundt. Eiendom gnr. 13, bnr. 175, Jacob Kjødes veg 6 er i KPA
regulert med hensynsone for kulturmiljø som del av et større område.
Etter vår vurdering er kulturminner og kulturmiljø tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Figur 10: Oversiktsbilde over planområdet med nærliggende omgivelser
Side 15 av 19

Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 201717650/98

Naturmangfoldloven
Planforslaget er vurdert opp mot Naturmangfoldloven §§ 8-12. Fagetaten finner vurderingen
utarbeidet av forslagstiller som tilfredsstillende. Tiltakene som følger av planforslaget, ser
ikke ut til å komme i konflikt med de interessene Naturmangfoldloven er ment å ivareta.
Vurderingen konkluderer med at man har tilstrekkelig kunnskap om virkningene av forslaget
til reguleringsendring, og at dette ikke vil ha vesentlig virkning for naturmangfoldet i
området, jf. nml. §§ 8 – 12, jf. § 7. Det er sikret i bestemmelsene at store trær med en
stammeomkrets over 90 cm. skal erstattes dersom de må fjernes.
Rekkefølgekrav
For å kunne sikre utbygging av viktig offentlig infrastruktur med veier, gang- og
sykkelveier og torgfunksjoner i området er det i områdeplanen for Paradis stilt rekkefølgekrav
til utbygging av de enkelte delområder. Områdeplanen har krav om opparbeidet eller sikret
opparbeide før det gis igangsettingstillatelse til tiltak.
Følgende rekkefølgekrav som gjelder delfelt BB1 i områdereguleringsplanen:
3.1.6 Offentlig kjøreveg o_KV4 med tilhørende samferdselsanlegg (fortau, sykkelveg/-felt) og
teknisk infrastruktur: BB1, S5 og S7-8.
3.1.7 Offentlig kjøreveg o_KV5 med tilhørende samferdselsanlegg (fortau) og teknisk
infrastruktur: S5, BB1, S7 og S8.
Tiltak som følger av områdereguleringsplanen er sikret i bestemmelse § 7.4 i planforslaget.
Delfelt S8 som ligger nord-øst for planområdet har følgende rekkefølgekrav som er relevant
for dette området: “felles kjøreveg f_KV19 skal være opparbeidet med tilhørende fortau før
det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest (jfr. § 1.12 om utbyggingsavtaler) for delfelt
S8.” Del av Jacob Kjødes veg f_KV19 i områdereguleringsplanen har i dette planforslaget får
benevnelsen o_SKV med tilhørende plankart og bestemmelser.
I fagnotat til offentlig ettersyn hadde fagetaten merknad til at delområde BBB2 og BBB3 ikke
kan utbygges før flytting av trafokiosk er sikret gjennomført og veikryss o_SKV1 og f_SKV2
(denne vegen er o_SKV i oppdatert plankart) er sikret opparbeidet. Etter anmodning fra
fagetaten har forslagstiller tatt inn dette rekkefølgekravet til 2. gangs behandling.
Bymiljøetaten mener at del av Jacob Kjødes veg (o_SKV) skal være opparbeidet før det kan
tillates utbygging. Dette kravet går ut over områdereguleringsplanens bestemmelser.
Parkering skal foregå i S5 som tidligere nevnt, og renovasjon plasseres utenfor planområdet.
Det vurderes derfor at det blir svært begrenset med trafikk til eiendommene etter utbygging.
Kjøring til området vil i hovedsak være utrykningskjøretøy, flyttebiler, tjenestebiler
(omsorgstjenester) og varelevering.
Byplan har konkludert med at det ikke stilles krav om opparbeidelse av Jacob Kjødes veg
(o_SKV) ved utbygging av delfelt BBB1, men at det ved gjennomføring av delfelt BBB2 og
BBB3 tilføyes rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av o_SKV og o_SF. Dette
endrer fastsatte rekkefølgekrav i områdereguleringsplanen.
Anleggstrafikken til BBB1 vil foregå fra Jacob Kjødes veg via Paradisalléen delvis på regulert
gang- og sykkelvei i Paradisalléen. Gang- og sykkelveien planlegges opparbeidet i byggetrinn
2 i forbindelse med oppgradering av veisystemet på Paradis, herunder allmenningen og gangsykkelvei. Det kan ikke gis brukstillatelse til tiltak innenfor planområdet før gang- og
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sykkelveien er tilbakeført i den stand veivesenet har gjennomført. Det tillates ikke rygging ut i
gang- og sykkelvei. Bymiljøetaten må godkjenne trafikksikringsplanen før rammetillatelse
kan gis.
Barn og unges interesser
Ifølge forslagstiller er planområdet ikke i bruk av barn og unge i dag siden området består av
tre boliger med private hager. Det planlegges lekeplass innenfor felt f_BUT1 og f_BUT2.
Dette vil også komme barn og unge i nærområdet til gode.
Vi vurderer barn og unges interesser for å være tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
Barnehage- og skolekapasitet
Planområdet ligger i opptaksområdet for Paradis barneskole og Storetveit ungdomsskole.
Steinerskolen Storetveit ligger også i nærheten. Det ligger flere barnehager i kort gåavstand
fra planområdet; Paradis barnehage, Lekehagen familiebarnehage og Tryllefløyten
Steinerbarnehage. I tillegg er det en rekke barnehager som ligger langs bybanetraséen.
Kapasitet på barnehager og skoler vil være avhengig av demografiske svingninger. Det er lagt
inn krav i bestemmelsene om at før det gis igangsettingstillatelse til boliger skal det
dokumenteres at det er tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i bydelen. Vi vurderer derfor
at dette er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Universell utforming
Det er god fremkommelighet til planområdet som er relativt flatt. Eksisterende
veganlegg er ikke universelt utformet.
Energiløsninger
Det forutsettes flytting av trafokiosk i samsvar med områdereguleringsplan Paradis.
Trafoen må fjernes når kjørevegen Paradisalléen o_SKV blir opparbeidet i samsvar med
planforslaget. Flytting av trafokiosk må senest gjennomføres ved utbygging av delfelt BBB2
og BBB3. Det er ikke funnet ny plassering av trafo. Det påregnes at trafo kan plasseres flere
steder innen planområdet eller i nærområdet utenfor planområde BB1. Det er i planforslaget
lagt inn bestemmelser knyttet til ny nettstasjon. Det tillates oppført nettstasjon i formål BBB.
Klimagassregnskap
Det er ikke utarbeidet klimagassregnskap til planforslaget. I KPA 2018 er det satt krav til
utarbeiding av klimagassregnskap ved vesentlige naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 og
ved valg mellom rivning eller bevaring av eksisterende bygg. Byplan foreslår at følgende
bestemmelse blir tatt inn i planforslaget:
«Ved søknad om tiltak skal det foreligge klimagassregnskap for nybygg over 1000 m²,
vesentlige naturinngrep og ved valg mellom rivning eller bevaring av eksisterende bebyggelse.
Nullutslippsløsninger skal vurderes, og tiltak for å redusere klimagassutslipp skal
dokumenteres.»
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Konklusjon
Vi slutter oss i hovedsak til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i planforslaget.
Etter vår vurdering må imidlertid planforslaget endres på følgende punkter for å være
tilfredsstillende:
 Før rammetillatelse kan gis må det være utarbeidet trafikksikkerhetsplan godkjent av
Bymiljøetaten.




o_SGS1 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis. Dersom gang- og
sykkelveien er oppgradert og gjennomført av Vlfk før utbygging av BBB1 skal gangog sykkelveien tilbakeføres i den stand og kvalitet som før utbygging av BBB1.
Det tillates ikke rygging ut i gang- og sykkelvei. Det må etableres snuplass innenfor
delområde BBB1 i forbindelse med utbygging innenfor delområdet.



Ved søknad om tiltak skal det foreligge klimagassregnskap for nybygg over 1000 m²,
vesentlige naturinngrep og ved valg mellom rivning eller bevaring av eksisterende
bebyggelse. Nullutslippsløsninger skal vurderes, og tiltak for å redusere
klimagassutslipp skal dokumenteres.



Tyverisikker sykkelparkering skal sikrest i bestemmelsene.



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

Forslaget til detaljregulering anbefales vedtatt med disse endringene.
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Vedlegg:
Plankart, datert 16.12.2020
Reguleringsbestemmelser, datert 03.02.2021
Planbeskrivelse, datert 16.12.2020
Merknadsskjema, datert 16.12.2020
Illustrasjonsplan, datert 17.12.2020
Illustrasjonsplan med påført uteareal, datert 05.01.2021
Illustrasjoner, datert 27.11.2020
Snitt, datert 27.11.2020
Areal, datert 03.12.2020
Fasader, datert 27.11.2020
Solstudier, datert 27.11.2020
Underetasje, datert 27.11.2020
ROS-analyse (inkludert i planbeskrivelsen)
VA-rammeplan, datert 03.04.2018
Renovasjonsteknisk plan, datert 31.08.2020
Renovasjonsløsning, datert 07.06.2019
Uttale fra BIR, datert 19.02.2020
Avtale om veirett, datert 15.05.2019
Kulturminnedokumentasjon, datert sept. 2017, revidert juni 2018
Uttale fra byantikvaren, datert 15.11.2018
Naturmangfoldsrapport
Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ snr 201717650
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