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1. Sammendrag
Bergen kommune ønsker å oppheve deler av Lilletveit gård planID 16650000 og 16650001.
Planområdet som foreslås opphevet omfatter område for blokkbebyggelse B1, B2 og B3 med
tilhørende infrastruktur. Bestemmelser som er tilknyttet områdene B1, B2 og B3 med tilhørende
infrastruktur tas ut av bestemmelsesdokumentet til planen, og plankartet vil bli oppdatert i tråd med
denne saken.
Plan- og bygningsetaten anbefaler å behandle saken etter forenklet prosess med bakgrunn i at
området som foreslås opphevet er i vesentlig strid med KPA, med mindre det fremkommer
merknader som tilsier noe annet.

2. Bakgrunn for planarbeidet
Bergen bystyre vedtok i 2020 (sak 110/20) å legge ned midlertidig forbud mot tiltak innenfor område
B1, B2 og B3 i reguleringsplan for Lilletveit gård. De vedtok samtidig at Plan- og bygningsetaten skulle
starte arbeid med å oppheve reguleringsplan for Fana, gnr 47, bnr 1 mfl, Lilletveit gård, med planID
16650000 og 16650001, i tråd med plan- og bygningsloven § 12-14.
Bystyrebehandlingen gjaldt eiendommen gnr 47 bnr 148 som ligger innenfor reguleringsplan for
Lilletveit gård. Eiendommen er i planen vist som blokkbebyggelse, felles lekeareal, felles grøntanlegg
m.m. Gjeldende reguleringsplan (planId 16650000/16650001) blir omtalt til å være i vesentlig strid
med kommuneplanens arealdel KPA2018 (19.06.2019). Plan- og bygningsetaten tolker vedtaket til at
det er den delen som er i vesentlig strid med KPA2018, blokkbebyggelsen med tilhørende
infrastruktur, som skal oppheves. Resterende del av reguleringsplanen er i hovedsak i tråd med KPA. I
tillegg er det hensyn til bevaring av bygninger og anlegg, samt lekeområder og grøntområder som
tilsier at denne delen av reguleringsplanen bør beholdes.

2.1 Hensikten med planen
Hovedformålet med planarbeidet er å oppheve del av gjeldende reguleringsplan som er i vesentlig
strid med overordnet kommuneplan og den ønskede byutviklingen i Bergen.
Kommunens arealplan gjelder foran reguleringsplaner som er vedtatt før 1.1.2013, jf. KPA § 2.4. Ved
å oppheve utdaterte og eldre planer, vil saksbehandlingen i forbindelse med søknad om tiltak kunne
gjøres mer effektiv og redusere bruken av dispensasjoner og endring av reguleringsplaner blir
redusert. Området bør gjennomgå ny reguleringsplanlegging i tråd med overordnet kommuneplan.

2.2 Tidligere vedtak i saken
Det aktuelle området ligger i Fana bydel, og omfattes av reguleringsplan 16650000 vedtatt
15.09.2008 og endring 16650001 vedtatt 26.03.2012
Lilletveit gård (planID 16650000) er en reguleringsplan med boligformål til hovedformål. Den
nordøstlige delen er avsatt til blokkbebyggelse, mens den sørvestlige delen er avsatt til enebolig- og
tomannsbolig med to felt for bevaring av eldre bolig og gårdstun, samt et lite felt er avsatt til industri.
Lilletveit gård ending (planID 16650001) er en mindre endring av reguleringsplanen som omfatter en
nedjustering av både utnytting og parkeringsdekning i forhold til vedtatt plan. Samt endring av
tilkomstveg (OffV1) med tilhørende anlegg til blokkbebyggelse. Grøntområdet ble slått sammen for å
ha en sammenhengende grønnkorridor.
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3. Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess
Oppheving av reguleringsplan krever samme prosess som oppstart av ny plan; oppstart, offentlig
ettersyn og vedtak av bystyret, men planer som i det vesentlige er i strid med overordnet plan kan
behandles etter forenklet prosess, jamfør pbl § 12-14 fjerde ledd. Før det treffes et slikt vedtak, skal
eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, gis anledning til å uttale seg.
Plan- og bygningsetaten anbefaler å behandle saken etter forenklet prosess med mindre det
fremkommer merknader som tilsier noe annet.

4. Planstatus og rammebetingelser
En reguleringsplan avgjør framtidig arealbruk for et område og er bindende for nye tiltak ved vedtak i
bystyret, jf. pbl 12-4 1.ledd, og en reguleringsplan vil gjelde til den blir opphevet, jf. pbl § 34-2,
4.ledd. B.

4.1 Overordnet plan
I kommuneplanens arealdel er planområdet som er foreslått opphevet avsatt til øvrig byggesone,
sone 4. Vilkårene for utbygging i sone 4 er beskrevet i KPA § 26.5. Utdrag fra bestemmelsene:





I øvrig byggesone tillates ikke vesentlig nybygging. Det kan tillates eneboliger eller
tomannsboliger, forutsatt at øvrige krav i bestemmelsene her er oppfylt.
Mindre næringsvirksomheter som ikke medfører støy, forurensning, trafikkbelastning eller
andre ulemper for omgivelsene kan tillates.
Grad av utnytting for ny bebyggelse skal være maks. 45 % BRA.
Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng.

Boligområdene som er avsatt til blokkbebyggelse i gjeldende reguleringsplan blir vurdert til å være i
vesentlig strid med KPA på flere punkter. Utnyttelsesomfanget blir vurdert til å være vesentlig
nybygging. Det åpnes ikke for blokkbebyggelse i sone 4. Utnyttelsesgraden er mer enn maks tillatt
utnyttelsesgrad. Byggehøyder avviker med området rundt, og tiltaket vil medføre større
terrenginngrep.
Kommunens arealplan gjelder foran reguleringsplaner som er vedtatt før 1.1.2013, jf. KPA § 2.4. Ved
å oppheve utdaterte og eldre planer, vil saksbehandlingen i forbindelse med søknad om tiltak kunne
gjøres mer effektiv og redusere bruken av dispensasjoner og endring av reguleringsplaner blir
redusert. Området bør gjennomgå ny reguleringsplanlegging i tråd med overordnet kommuneplan.

4.2 Gjeldende reguleringsplan
Hovedformålet i den gjeldende reguleringsplan planId 16650000 og 16650001 er boligbebyggelse. I
den sørvestlige delen av planen, som i hovedsak er avsatt til enebolig- og tomannsbolig, er det meste
av planen blitt utbygd. Området som er foreslått opphevet i dette planforslaget omfatter
blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur, vist i figur 1. Denne delen av planen er ikke blitt
realisert. Tiltakene det åpnes opp for gjennom gjeldende reguleringsplan avviker stort fra slik vi
ønsker den videre byutviklingen i Bergen.
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Figur 1 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. Planområdet markert med rød stipling.

5. Beskrivelse av planområdet
5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger på Lilletveiten, på høyre side av E39 Osvegen, i underkant av 12 km fra Bergen
sentrum. Planområdet grenser til boligområder og til grønnstruktur.

5.2 Avgrensning
Planens avgrensning følger formålene til gjeldende reguleringsplan for området avsatt til
blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur, vist i figur 2. I hovedsak eiendom 47/165 og 47/148,
samt adkomstveg fra E39 Osvegen.

Figur 2 Planavgrensning
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5.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Innenfor planområdet er det en asfaltert privat vei, Lilletveitvegen, samt noen eksisterende
tråkk/stier. Vegen og stien blir brukt til forbindelse gjennom planområde og til turformål.
Planområdet har ingen eksisterende bebyggelse.
Tilgrensede planområdet er det etablerte boligområder og grønnstruktur, samt LNF i nordvest.
Boligområdene rundt består hovedsakelig av enebolig, tomannsbolig og rekkehus i dag, vist på
flyfoto figur 3.

Figur 3 Utklipp av flyfoto. Planområdet markert i gult med rød planavgrensning.

6. Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget består av å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan Lilletveit gård planID 16650000
og 16650001. Hovedformålet med opphevingen er at fremtidig utbygging skal samsvare med
overordnet kommuneplan.
Hele planområdet foreslås opphevet. Dette omfatter område for blokkbebyggelse med tilhørende
infrastruktur. Disse feltene er foreslått opphevet: B1, B2, B3, OffV1, AV, FP1, FP2, FV1, AF1, AF2, FG,
GS, FL1, FL2, FL3, FG4, Trafo og FA på vertikalnivå 2, samt parkeringskjeller på vertikalnivå 1.
Planforslaget medfører at de tilknyttede bestemmelser til disse feltene blir strøket fra
reguleringsbestemmelsene ved opphevingen.
Den gjeldende planen for området er av eldre dato, vedtatt 15.09.2008, og laget etter Plan- og
bygningsloven av 1985. Det har derfor blitt utarbeidet et nytt sett med reguleringsbestemmelser
etter dagens mal. Det vil ikke være nødvendig med et nytt plankart i PDF. Formålene fjernes digitalt
fra kommunes planbase etter et eventuelt vedtak. Illustrasjoner som følger saken viser hvilke formål
som foreslås opphevet.
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7. Konsekvensutredning
Det er ikke behov for konsekvensutredning etter pbl. § 4-2 andre ledd, da oppheving av
reguleringsplan kun vil påvirke tenkt og planlagt bebyggelse, som ikke er bebygd, i henhold til
gjeldende reguleringsplan. Det vurderes at oppheving av deler av reguleringsplanen med endring,
ikke vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn.

8. Virkninger/Konsekvenser av planforslaget
Oppheving av deler av reguleringsplanen innebærer at den delen av planen som er foreslått
opphevet mister sin rettsvirkning. For den som eier eiendom innenfor disse områdene vil et vedtak
om oppheving bety at det er kommuneplanens arealdel som vil være grunnlag for saksbehandling på
den enkelte eiendom, inntil det eventuelt er utarbeidet ny reguleringsplan.
Bystyret har gjennom sitt vedtak 110/20 lagt ned midlertidig forbud mot tiltak innenfor område B1,
B2 og B3 i reguleringsplan for Lilletveit gård, og det innebærer at det i dag ikke er mulig å bygge ut
disse områdene i tråd med reguleringsplanen for Lilletveit gård.
Lilletveit gård planId 16650000 og 16650001(figur 4) erstatter delvis veiplanen Parsell Elvenesvegen –
Vallhøgda planId 7700000 vedtatt i 1990. Denne delen av planen vil ikke tre i kraft igjen, markert i
svart omriss i figur 5. For områder hvor reguleringsplanen oppheves vil det være kommuneplanens
arealdel som blir gjeldende.

Figur 4 Utsnitt av planid 16650001.

Figur 5 Utsnitt av planid 77000000.
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9. Behandling av innspill
Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre
saksbehandlingen. Den neste fasen i planprosessen ville normalt vært offentlig høring, men om det
ikke fremkommer merknader til at saken kan gå som forenklet prosess blir videre saksgang å
utarbeide fagnotat som kan sendes direkte til politisk behandling uten ytterligere offentlig ettersyn.
Etter politisk behandling vil vedtaket kunngjøres. Berørte parter vil bli særskilt varslet ved brev.
Vedtaket kan påklages.

10.

Avsluttende kommentar

Plan- og bygningsetaten anbefaler oppheving av den delen som er vesentlig i strid med KPA, og at
opphevingen behandles etter forenklet prosess med mindre det fremkommer noe som tilsier noe
annet.
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