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Administrativ korrigering av reguleringsplan
Årstad, Gnr.158, Bnr.49, mfl., Krohn'en, Damsgårdsveien.
Arealplan-ID 66400000
Saksgrunnlag
Byplanavdelingen oppdaget at ved en feil har det blitt vist til feil bestemmelse i bystyrets
vedtak i reguleringsplan for Krohn’en, Damsgårdsveien, arealplan-ID 66400000. Av
vedtakspunkt B. a) følger det at bestemmelse §5.3.4 tilføres følgende felt som skal
opparbeides eller sikres opparbeides: o_SKF1 og o_SS1.
Bestemmelse §5.3.4 inneholder krav til lyssetting ved ny fotgjengerovergang. Bestemmelse
§5.3.2 inneholder krav om opparbeidelse eller sikret opparbeidelse av veg o_SKV2, der det
naturlig vil henge sammen at også o_SKF1 og o_SS1 innarbeides. Ut fra innholdet i
bestemmelsene og ut fra ordlyden i vedtakspunktet, tolker vi det dit hen at en slik tilføyelse
var ment for §5.3.2.
Reguleringsplanen ble vedtatt i Bergen bystyre 16.06.2021, sak 207/21. Formålet med dette
vedtaket er å korrigere de forannevnte uoverensstemmelsene.
Vurdering
Byplanavdelingen har, etter at det ble oppdaget manglende samsvar mellom vedtak og
bestemmelsene, drøftet videre prosess med byrådsavdelingen. Byrådsavdelingen bekrefter vår
forståelse av vedtaket og slutter seg til forslag om å løse dette gjennom en administrativ
korrigering.
Vedtatt tilføyelse fjernes fra bestemmelse §5.3.4 og tilføres bestemmelse §5.3.2 der den
logisk hører hjemme.
Korrigeringen vil ikke endre bystyrets vedtak, sak 207/21, av 16.06.2021. Det foreligger ikke
reguleringsmessige forhold til hinder for å kunne godkjenne endringen.
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VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 godkjennes korrigert plassering av vedtatt
bestemmelser i reguleringsplan Krohn’en, Damsgårdsveien, arealplan-ID 66400000.
Saksnr. 201907558
Myndighet
Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet.
Ved henvendelse, vennligst referer til saksnummer 201907558.
Saksbehandler kan kontaktes på telefon 408 13 101 eller på e-post
ole.lotvedt@bergen.kommune.no
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Mette Svanes - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift
Vedlegg:

E-post bekreftelse fra byrådsavdelingen datert 25.06.2021
Bystyrets vedtak datert 16.06.2021
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