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arealplan-ID 60240000, Offentlig reguleringsplan, 2. gangs behandling, og
innbyggerforslag: Nei til bygging av bro til Bønesholmen
Hva saken gjelder:
Bergen kommune fremmer offentlig reguleringsplan for Bønesholmen friområde og turveg.
Det fremmes planforslag med formål om å gjøre Bønesholmen mer tilgjengelig for
allmenheten med broforbindelse til fastlandet, samt enkel tilrettelegging på holmen.
Parallelt med sluttbehandling av reguleringsplanforslaget har det blitt fremmet
innbyggerforslag «Nei til bygging av bro til Bønesholmen» Innbyggerforslaget ble behandlet i
Forretningsutvalget i møtet 16.02.2021 sak 73/21, og det ble vedtatt at det skal tas opp til
realitetsbehandling senest til bystyrets møte 16.06.2021. Innbyggerforslaget omhandler tiltak
fremmet i gjeldende reguleringsplanforslag for Bønesholmen. De to sakene behandles derfor
samlet i denne sak, jf. Forretningsutvalgets saksframstilling av innbyggerforslaget.

Figur 1: Bønesholmens plassering ved Kyrkjetangen

Bønesholmen ligger på vestsiden av Nordåsvatnet, øst for Kyrkjetangen. Nordåsvatnet er et
prioritert friluftsområde, og nærmeste kystområde for en stor del av byens befolkning.
Nordåsvatnet er Bergens største poll (registrert som viktig marin naturtype). Det smale
innløpet resulterer i sterke tidevannsstrømmer. Pollen har tidligere vært belastet med utslipp
fra bebyggelsen. Disse utslippene er stort sett fjernet, og miljøforholdene har blitt mye bedre
de siste 10 årene. Strandsonen ved Nordåsvatnet er i dag i stor grad privatisert og lite
tilgjengelig for allmennheten.
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Bønesholmen er en ubebygd holme som kun er tilgjengelig med båt. Planforslaget søker å
gjøre Bønesholmen mer tilgjengelig for allmennheten som friområde, med broforbindelse til
fastlandet og tilrettelagte badeplasser.
Planområdet er ca. 128 daa stort, og omfatter Bønesholmen i sin helhet, med
omkringliggende sjøareal, samt areal til tursti og veg på fastlandet. Bergen kommune eier
omtrent halvparten av holmen, resten er i privat eie. Planforslaget regulerer arealet på
holmen til offentlig friområde, og omkringliggende sjøareal reguleres til friområde i sjø og
vassdrag. For å ivareta naturmangfoldet på øya foreslås den nordvestlige delen regulert til
grønnstruktur – naturområde. Planen forutsetter at Bergen kommune blir ansvarlig for
tilrettelegging og skjøtsel av området i henhold til reguleringsplanen.

Figur 2: Skråfoto av Bønesholmen og tilgrensende landområder

Bønesholmen er relativt småkupert. Mye av sørsiden er bratt og dels ufremkommelig. I vest
og øst er det slakere partier med grunnere vann og muligheter for å opparbeide fine
badeviker. De ytterste områdene i sør og sørvest er de mest solrike plassene. Holmen har
fine svaberg og mulige badeplasser. Det foreligger ikke analyser av badevannskvaliteten ved
Bønesholmen, men det forventes like god vannkvalitet som ved Kyrkjetangen.
Planforslaget muliggjør blant annet følgende tilretteleggingstiltak:
- Tilkomst via bro fra fastlandet
- Opparbeiding av mindre badeplasser (herunder badebrygger)
- Opparbeiding av parkeringsplasser på fastlandet (utvidelse av parkeringsplass for
Kyrkjetangen)
- Opparbeiding av sykkelparkering på holmen
- Etablering av turveg og stier på holmen
- Etablering av toalettfasiliteter, gapahuk, utstyrshytte mm.
- Etablering av fortøyningsbolter for båt på sørsiden av holmen
Det reguleres ikke egne områder for stier, toalett og sykkelparkering på Bønesholmen. Det er
satt krav til utfyllende detaljplan før opparbeidelse, som blant annet skal anvise dette.
Vedlagt reguleringsplanforslaget følger en illustrasjonsplan (Figur 3). Illustrasjonsplanen
viser blant annet badeplasser, stier på holmen, områder ryddet for vegetasjon, område som
tilrettelegges for gapahuk/teltplass, areal for WC, sykkelparkering og søppelstativ. Plan- og
bygningsetaten foreslår å gjøre illustrasjonsplanen bindende gjennom vedtak av
reguleringsplanen.
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Figur 3: Utsnitt av illustrasjonsplan for Bønesholmen

Tilkomst, parkering og trafikksikkerhet
Den kommunale vegen Kyrkjetangen vil være adkomstveg til Bønesholmen. Det foreslås å
utvide eksisterende parkeringsplass på Kyrkjetangen med totalt 10 plasser (8 ordinære og 2
HC-parkering). På dager med mange badegjester vil parkeringstilbudet ikke dekke
etterspørselen, og det forutsettes at tilreisende benytter kollektiv, sykkel og gange. Det skal
tilrettelegges for sykkelparkering på Bønesholmen.
Det er store parkeringsutfordringer i området på dager med mange badegjester på
Kyrkjetangen. Flere av merknadene viser til dårlig trafikksikkerhet. I Statens vegvesens
håndbok N100 «Veg- og gateutforming» (2019) gis det anbefalinger om vegstandard og
trafikkbelastning og behovet for egnet tiltak for myke trafikanter. Vegene i området faller inn
under kategorien L2 «Øvrige lokalveger». På disse vegene er det ikke krav om fortau, men
det anbefales at trafikkbelastningen ikke overskrider 300 ÅDT (årsdøgntrafikk). PBE har gjort
et grovt overslag over trafikkbelastningen på store utfartsdager. Det anslås ÅDT på ca. 350,
men dette vil kun skje noen dager i løpet av året.
Planforslaget åpner for opparbeidelse av turveg fra vegen Kyrkjetangen med gangbro over til
holmen. Turvegen er plassert på landbrukseiendom gnr. 20 bnr. 1 i grensen til
boligeiendommen gnr. 20 bnr. 965. Traseen på fastlandet er gitt formålet grønnstruktur –
turveg, ikke trafikkformål, for å sikre en enklere opparbeiding som ikke er i konflikt med
kulturlandskapet. Turvegen skal opparbeides smalere (2,5 m) enn den regulerte bredden. Et
utvidet reguleringsformål gir fleksibilitet og mulighet for god tilpasning til landskapet.
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Broen til Bønesholmen skal dimensjoneres for gang-/sykkeltrafikk og traktor (mht.
vedlikehold av området). Broen skal bygges så høy at robåter og kajakker kan passere
under. Det skal, så langt som mulig unngås store fyllinger ved broendene. Høyde og
utforming avgjøres i detaljplan.

Figur 4: Illustrasjon fra mulighetsstudien. Forslag til bro til Bønesholmen (Norconsult)

Naturmangfold
Det ble sommeren 2020 gjennomført en naturmangfoldregistrering på Bønesholmen og de
andre øyene i Nordåsvatnet (vedlagt) av Rådgivende biologer AS. Rapporten konkluderer
med at tilrettelegging for friluftsliv vil være minst negativ for Marmorøyen, Flatøyna og
Ulvøyna, og mest negativ for Ormøyna. Konsekvensene for Bønesholmen ligger et sted i
mellom.
Vegetasjonen på Bønesholmen er representativ for distriktet med fattig blåbærskog og
bærlyngskog på tørrere partier. Utenom ask (VU) ble det ikke registrert rødlistede karplanter
på øya. Det er vurdert som lite potensial for funn av rødlistede karplanter. Av kjuker og lav
ble det ikke gjort spesielle funn. Hele Bønesholmen vurderes å være et økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
Det ble registrert en ny lokalitet med naturtypen rik sumpskog (F06), Bønesholmen vest (1),
se Figur 5. Dette er en liten strandsump som ikke er påvirket av drenering. Lokaliteten har
fått verdien lokalt viktig (C-verdi) i kartleggingen.
På nordsiden av Bønesholmen ble det i 2015 registrert en ålegraseng med B-verdi (Figur 5).
Ålegrasengen er fortsatt intakt. Lokaliteten ble i 2015 beskrevet som en velutviklet
ålegraseng med stor tetthet, bra areal og lang kontinuitet. Det er registrert ålegras,
skruehavgras og grønnalger i lokaliteten.
Begge naturtypelokaliteten har hensynsone bevaring naturmiljø i planforslaget, og det tillates
ikke inngrep innenfor disse. Det er ikke lagt opp til tiltak tett på lokalitetene, i tråd med
anbefaling er rapporten fra rådgivende biologer, der det blant annet pekes på at det ikke bør
legges sand tett på ålegrasengen. Mye bading og tråkk kan gi negative konsekvenser ved
oppvirvling av mudder i lokaliteten.
Holmen har god bakkevegetasjon noe som gir gode næringsforhold for hekkende småfugl.
Det er observert hekkende arter på øya. Ingen av de registrerte artene på øya har status
som rødlistet.
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Figur 5: Naturtyper, lokalitet og verdi

Det ble registrert flere fremmedarter på øya, blant annet mispelarter (SE) og vestamerikansk
hemlokk (SE).
Tiltak på holmen kan skje innenfor arealformålet grønnstruktur – friområde (o_GF1). Nordlige
del av holmen foreslås regulert til grønnstruktur – naturområde (o_GN1), og her tillates kun
tiltak/skjøtsel som har til hensikt å ivareta naturkvalitetene i området. Mindre inngrep som er
nødvendig for fremføring av turveger/stier kan tillates dersom dette ikke påvirker dyre- og
plantelivet i vesentlig grad.
Kulturminner
Rester etter bybåtnaust sørøst på Bønesholmen er foreslått regulert med hensynssone
bevaring kulturmiljø. Kulturminnet skal tas hensyn til og innarbeides som et element i
friområdet. Det er ingen andre kjente kulturminner innenfor planområdet.
Universell utforming
Det ble ved bystyrets behandling av mulighetsstudie for Nordåsvatnet vedtatt at innspill fra
Kommunalt råd for funksjonshemmede bør tas med i det videre arbeid. Kommunalt råd for
funksjonshemmede behandlet saken i møtet 22.08.2019 sak 115/19 og fattet følgende
vedtak:
«Når det skal opparbeides turveger og arealer i strandsonen må det gjennomgående være
universell utforming, så langt det er mulig å få til. Turvegene må ha rullevennlig dekke både
for elektrisk og manuell rullestol. De må ha en bredde som gjør passeringer uproblematisk
og med helninger på max 1/12. Det må være godt og funksjonelt lys, spesielt med hensyn til
svaksynte og for trygghet. Det må være ledelinjer og oppmerksomhetsfelt der det er naturlig
og hensiktsmessig. Med hensyn til eventuell beplanting må hensynet til allergikere ivaretas. I
strandsonen må det tilrettelegges med rullevennlig dekke og mulighet for å komme til/i
vannet for rullestolbrukere for bading og ombordstiging i båt, også kano og kajakk. Møblering
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med benker og bord må gjøres funksjonelt for rullestolbrukere og ikke være til hinder for
blinde og svaksynte. Ved detaljutformingen ønsker KRFF å bli tatt med på råd, aller helst i
egne møter, til beste for alle.»
Planforslaget sikrer at det legges til rette for universell utforming, så langt det lar seg gjøre
uten å komme i vesentlig konflikt med verneverdiene. Utforming skal ta hensyn til
eksisterende terreng, og vil derfor ikke kunne tilfredsstille kravene til universell utforming alle
steder.
Grunnet stigningsforhold vil gangvegen på fastlandet ikke bli universelt utformet, da terrenget
er stedvis bratt. Fall på gangvegen varierer fra 1:30 øverst til 1:7 nederst mot broen. I den
videre detaljplanleggingen skal det sees nærmere på muligheter for å finne løsninger som gir
redusert fall. Det har vært sett på muligheten for å opparbeide en parkeringsplass for HCparkering ved gangbroen, men dette er forkastet da det ikke kan gjennomføres uten
skjemmende inngrep i strandsonen.
Eierforhold/erverv
Bergen kommune er grunneier av ca. 25 daa på Bønesholmen (Figur 6). Øvrige deler er i
privat eie. Reguleringsplanen muliggjør ekspropriasjon av de delene av Bønesholmen som
ikke eies av Bergen kommune. Regulerte friområder er ment å være offentlig tilgjengelige
områder som kommunen forvalter. Gjennomføring av reguleringsplanen forutsetter at
kommunen sikrer rettigheter gjennom erverv eller avtaler med grunneierne. Når kommunen
har overtatt forvaltningen av området, vil Bymiljøetaten utarbeide detaljplan for ytterligere
opparbeiding, tilrettelegging og skjøtsel.

Figur 6: Gul skravur viser Bergen kommunes eiendom på Bønesholmen

Konsekvenser for grunneiere og naboer
For gårdseiendommen gnr. 20 bnr. 1 vil et areal på ca. 2 daa falle bort. Ca. 1 daa av dette er
innmark. Dette utgjør en liten del av eiendommens totale areal på ca. 313 daa. Ved videre
planlegging skal arealbeslaget søkes minimert. For å redusere ulemper for gårdsdriften på
bnr., 1 er det i rekkefølgebestemmelsene lagt inn vilkår om gjerde mellom turveg og innmark,
dersom grunneier ønsker det.
Boligen på gnr. 20 bnr. 965 vil få turvegen tett innpå husets fasade mot nord. Boligen har
store og mer solfylte utearealer på den andre siden av huset, skjermet for turvegen. De
negative virkningene av at turvegen etableres nær huset er derfor små. Rammetillatelse med
dispensasjon for oppføring av boligen i LNF-formål ble gitt 21.03.2006. Boligen ble plassert
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nærmere nabogrensa til bnr. 1 enn minstekravet i pbl på grunnlag av at det var hentet inn
nabosamtykke. Ettersom huset er plassert nærmere nabogrense enn minstekravet i et LNFområde, må eier påregne at tiltak på naboeiendommen kan komme tettere på.
Nordsiden av Bønesholmen foreslås regulert til grønnstruktur – naturområde (o_GN1). Da
det ikke tillates tilrettelegging for friluftsliv i dette området, er det ventet liten grad av aktivitet i
området nærmest boligområdet. Konsekvensene for naboene i form av eventuell støy eller
innsyn er ventet å bli minimale.
Overordnete planer og retningslinjer:
I KPA 2018 er Bønesholmen vist med arealformål grønnstruktur med hensynssone landskap,
i funksjonell strandsone.
Bønesholmen er, ifølge strandstrekningsrapporten fra 1979, et område som bør sikres som
friområde for allmennheten. Dette er også videreført i Friluftsmeldingens handlingsprogram
2005 – 2009 (tiltak nr. 27 Fyllingsdalen bydel).
I strategisk temakart for Bergen 2030 (vedtatt i bystyret 21.09.2016) er Nordåsvatnet et
prioritert friluftsområde. Bakgrunnen for prioriteringen er at Nordåsvatnet er nærmeste
sjøområde til svært mange av fortettingsområdene i Bergen sør. I tråd med Gåbyen Bergen
er det viktig å tilrettelegge for mest mulig variert friluftsliv i gang- og sykkelavstand
hjemmefra.
Bergen bystyre behandlet Mulighetsstudie Nordåsvatnet – turveg og friområder i møtet
25.09.2019 sak 258/19. Mulighetsstudien anbefaler reguleringsplanen for Bønesholmen
vedtatt. Vedtakspunkt 2, samt merknad 2 og 3 fra vedtaket er spesielt relevante for dette
planforslaget:
Det er et stort potensial for å øke Nordåsvatnets verdi for friluftsliv. Det er en langsiktig
målsetting å etablere en turveg rundt Nordåsvatnet, samt å gjøre flere arealer i strandsonen
tilgjengelige for friluftsliv og rekreasjon.
1. Videre planarbeid utføres som offentlige reguleringsplaner. Utforming av områdene
avgjøres gjennom reguleringsprosesser. Følgende reguleringsplaner gis høyeste
prioritet:
- Konsulbukta – Hopsneset (Fana)
- Breivika – Steinsvika (Ytrebygda)
- Stølsvika – Sørevågen (Fyllingsdalen)
2. Videre planlegging skal ha løsninger som ivaretar ønsket om allmenn ferdsel og
offentlige rekreasjonsområder, og samtidig ta hensyn til beboere, landskap,
naturmangfold og kulturmiljøer.
3. Videre planlegging skal legge til rette for at kommunen oppnår målsetningene i
temakart for sammenhengende blågrønne strukturer i KPA.
4. Det søkes tilrettelagt for samfunnsnyttig bruk av reine steinmasser.
5. Det vises til saksutredning for føringer som skal gjelde for utarbeiding av
reguleringsplanene.
Merknad 1
I videre arbeid tas organisasjoner tilknyttet Nordåsvannet med i dialog.

7

Merknad 2
Innspill fra Kommunalt råd for funksjonshemmede bør tas med i det videre arbeid.
Merknad 3
Bystyret ber om at trafikksikkerhet med videre i forbindelse med bro til Bønesholmen samt
forholdet til landbruksinteressene må utredes/vurderes ytterligere i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.
Eksisterende reguleringsplan
Bønesholmen er i dag regulert til boligformål (arealplan-ID 30360000), med broforbindelse til
fastlandet (Figur 7). I KPA fra 2007 ble holmen båndlagt for regulering til friluftsformål. I KPA
2010 og KPA 2018 er holmen avsatt til grønnstrukturformål. KPAene har siden 2007
overstyrt gjeldende reguleringsplan, slik at holmen ikke har kunnet bebygges. Gjeldende
regulering er ikke opphevet. Plan- og bygningsetaten foreslår oppstart av prosess for
oppheving av planen samtidig med vedtak av dette planforslaget.

Figur 7: Eksisterende reguleringsplan (arealplan-ID 30360000)

Planprosess og medvirkning:
Reguleringsplan for Bønesholmen ble igangsatt ved vedtak i Byrådsavdeling for klima, miljø
og byutvikling 22.05.2008. Oppstart ble varslet i juni 2008. Planen ble lagt ut på offentlig
ettersyn i juni 2009. Etter høring ble det, etter drøfting i byrådet, utarbeidet en enkel
tilleggsutredning av alternative bro- og turvegforbindelser. Saken ble den gang ikke politisk
sluttbehandlet.
Våren 2019 ble planforslaget sendt på ny, begrenset høring blant naboer, på bestilling fra
Byrådsavdeling for byutvikling. Det ble vurdert at det var gått lang tid siden offentlig ettersyn,
og det var skjedd eierskifte i mellomtiden. Det var kun gjennomført små endringer i
planforslaget, og det ble derfor ikke gjennomført en fullstendig høringsrunde.
Det kom inn totalt 25 merknader og uttalelser til planforslaget i de to høringsrundene. De
viktigste merknadene gjelder trafikksikkerheten på vegen inn til Kyrkjetangen, ulempene for
bonden som driver gårdsbruk i området på gnr. 20 bnr.1, konsekvenser for naturmangfoldet
på holmen og kulturminner i området. Fylkesmannen har frarådet bro til Bønesholmen,
grunnet belastning på gårdsbruket. Statens vegvesen viser til uttale fra Samferdselsetaten,
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og anbefaler at det reguleres gangforbindelse fra dette området og Kyrkjetangen til gang- og
sykkelvegsystemet langs Straumevegen. Både private og offentlige instanser har
innvendinger til planen.
Endringer av planforslaget:
Det er gjennomført følgende mindre endringer etter at planen var på høring:
- Planen er oppdatert til nytt lovverk, plan- og bygningsloven fra 2008, med tilhørende
endringer av arealformålene.
- Det er lagt til mulighet i bestemmelsene for at grunneier av gnr. 20 bnr. 1 kan kreve
oppsetting av gjerde mot turveg.
- Antall parkeringsplasser for funksjonshemmede er økt fra en til to, på bekostning av
én ordinær parkeringsplass.
- Bevaringsverdig mur fra bybåtnaust er ivaretatt med hensynssone bevaring
kulturmiljø.
- Områder med viktige naturmangfoldverdier er ivaretatt med hensynssone bevaring
naturmiljø.
- Nordlige deler av Bønesholmen og skjær er endret fra friområde til naturområde.
- Naust på gnr. 20 bnr. 1 er tatt ut av plankartet.
Endringene er i hovedsak i tråd med innkomne merknader.
Fagetatens vurdering og anbefaling:
Nordåsvatnet er nærmeste sjøområde for en stor befolkning i sørlige deler av Bergensdalen,
Fyllingsdalen, Fana og Ytrebygda. Økt tilgjengelighet for allmennheten langs Nordåsvatnet er
prioritert i Strategisk kart for Bergen 2030 og kommuneplanens arealdel 2018. Tilrettelegging
av Bønesholmen er ett av flere tiltak som kan inngå i en strategi for å gjøre Nordåsvatnet til
et sammenhengende friluftsområde.
Planområdet ligger i god tilknytning til hovedrute for sykkel langs Straumevegen, med
sykkelavstand til flere skoler. Området vil bli godt egnet for undervisning og ekskursjoner for
skolene.
I planforslaget er det lagt inn et mindre antall parkeringsplasser for å dekke etterspørselen
etter parkering på hverdager utenom badesesong. I dette inngår også to plasser for
bevegelseshemmede. Beboere i området har påpekt at dagens friluftsparkering (130 pplasser) til Kyrkjetangen er en belastning, og at tilrettelegging av Bønesholmen vil forsterke
parkeringsproblemet. Når det gjelder trafikksikkerhet knyttet til økt trafikkbelastning på store
utfartsdager mener Plan- og bygningsetaten at den i utgangspunktet er tilfredsstillende, ved
at dette kun vil skje noen dager i året, og at fartsnivået på lokalvegene vurderes å være lav.
PBE kan ikke se at det kan forsvares å gjennomføre kostbare tiltak i området, som for
eksempel å bygge fortau. PBE anbefaler at man starter opp et arbeid med å vurdere
fartsreduserende tiltak og parkeringsrestriksjoner i området. Videre påpekes det at 10 nye
parkeringsplasser vil gi en minimal økning av den totale trafikkbelastningen.
PBE vurderer heller ikke Bønesholmen som et «trekkplaster» på samme måte som
Kyrkjetangen på store utfartsdager. Kyrkjetangen har et stort opparbeidet strand- og
parkområde, og framstår først og fremst som en badeplass. Bønesholmen vil mer framstå
som et turområde og en utvidelse av Kyrkjetangen.
På store utfartsdager vil mange av de besøkende måtte ankomme området med
kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Dette gjelder også i dag for Kyrkjetangen, som ikke
har kapasitet til å ta imot alle som ønsker å parkere der.
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Det jobbes parallelt med å tilrettelegge for friområder og badeområder flere steder i
kommunen, bl.a. ved Steinsvikneset i Nordåsvatnet. Dette vil kunne avlaste de meste
pressede friluftsområdene på fine sommerdager med stor utfart.
I fortettingsstrategien for Bergen inngår tilrettelegging av varierte friluftstilbud nær
boligområder. Etter hvert som nettet av friluftsområder utvikles og forbedres forventes det at
flere kommer seg ut i parker og naturområder, og at færre har behov for å bruke bil til
rekreasjonsområdene.
Planforslaget legger opp til at broforbindelse og tilrettelegging av Bønesholmen skal skje så
skånsom som mulig, både når det gjelder naturmangfold og terrenginngrep. Natur- og
landskap vil ikke endres i særlig grad. Det må tas hensyn til landbruksdrift i området gjennom
et nært samarbeid med grunneier, slik at en hindrer nedtråkking av gjerder og dyrka mark.
Plan- og bygningsetaten vurderer at planforslaget er tilstrekkelig utredet til at det kan legges
fram for vedtak.
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas følgende detaljreguleringsforslag:
• Fyllingsdalen, gnr. 20 bnr. 100 m.fl., Bønesholmen friområde og turveg, Arealplan-ID
60240000, vist på plankart datert 10.09.2020
• Tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert 10.09.2020
• Illustrasjonsplan datert 15.04.2010
2. I medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser i § 21-14 vedtas oppstart regulering
for oppheving av reguleringsplan:
• Fyllingsdalen, gnr. 20 bnr. 100 m.fl., Bønesholmen. Arealplan-ID 30360000, vedtatt
05.03.1959.
3. Det startes opp et arbeid for å vurdere parkeringsrestriksjoner og fartsreduserende tiltak
på lokalvegene i området.
Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon:
Planforslaget for Bønesholmen har utgangspunkt i et politisk ønske å om å tilgjengeliggjøre
strandsonen for allmennheten med opparbeiding av arealer til friområde som kan benyttes av
hele befolkningen. Sakens lange historikk viser at gode tanker kan være vanskelig å
gjennomføre, da motstridende interesser kan stå i skarp kontrast til hverandre. Byrådet har
fått saken belyst fra mange kanter, både gjennom Plan- og bygningsetatens fremstilling,
samt gjennom et stort engasjement hos interesseorganisasjoner, naboer og befolkningen
ellers. I denne saken er det flere «grønne» tema som er i konflikt med hverandre.
Tilgjengeliggjøring av strandsonen og tilrettelegging for friluftsliv er et positivt tiltak for byen
vår. Dessverre går det i denne saken på bekostning av andre interesser, som naturmangfold
og landbruk. Byrådet har vurdert saken nøye, og kommet til at Bønesholmen bør forbli en
grønn holme uten broforbindelse til fastlandet. Nærmere vurdering av relevante tema følger i
teksten under.
Bakgrunn og overordnete føringer
Regulering av Bønesholmen til friområde startet med bystyrets vedtak av KPA 2007, der
Bønesholmen ble båndlagt for regulering til friluftsformål. Det var dermed bystyret som i sin
tid la grunnlaget for dette planforslaget. Vedtaket hadde en frist på fire år for at
rettsvirkningen ikke skulle falle bort, og som en oppfølging av KPA 2007 ble planarbeidet for
Bønesholmen startet opp i 2008.
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Siden 2010 har Bønesholmen hatt formål grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. Byrådet
vurderer at planforslaget er i tråd med formålet. Videre er holmen underlagt hensynssone
landskap, i funksjonell strandsone, med tilhørende retningslinjer: «Funksjonell strandsone
langs sjø: Kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap, kulturlandskap,
bygningsmiljø og allmenn ferdsel skal tas vare på og videreutvikles. Tiltak skal plasseres og
utformes slik at forvaltningsmålet for strandsonen ikke påvirkes negativt.»
Landbruk
Planforslagets turveg fra vegen Kyrkjetangen til broen til Bønesholmen går over dyrka mark
(registrert som overflatedyrka) i ytterkanten av landbrukseiendom gnr 20 bnr 1. Flere av de
innkomne høringsuttalelsene er negative til retteleggingen over nevnte eiendom. Det nevnes
at eiendommen er under sterkt press fra ferdsel, forsøpling og trafikk slik situasjonen er i
dag, og at det nærmer seg en tålegrense for gården. Statsforvalteren i Vestland (tidl.
Fylkesmannen i Hordaland) uttalte seg (i 2009) negativt til tilrettelegging med bro, grunnet
belastningen dette vil ha på landbrukseiendommen. Bynært landbruk er viktig for
bysamfunnet, og kommunen bør finne andre løsninger for å tilrettelegge Bønesholmen for
allmennheten. Statsforvalteren anbefaler at adkomsten med broforbindelse tas ut av planen.
Bystyret i Bergen vedtok i møtet 23.10.2019 sak 293/19 Dyrk Bergen – Strategi for urbant
landbruk i Bergen 2019 – 2023. Strategien har blant annet som mål at Bergen kommune tar
vare på matjord fra utbygging av tidligere landbruksarealer for nydyrking av tilsvarende areal
på gårder, eller til nye parsellhager i bydelene (delmål 1.8). Nedbygging av matjord skal i
utgangspunktet ikke skje. I tråd med strategien jobber byrådet for et bærekraftig landbruk i
Bergen kommune.
Bynære landbruk er viktig både for matproduksjon, landskap, formidling mm. Byrådet ønsker
å ta vare på matjorden vi har, og hindre nedbygging av den (jf. politisk plattform).
Planforslagets tilrettelegging av turveg og bro kan ikke gjennomføres uten at noe matjord går
tapt. Byrådet mener at planforslaget er forsøkt tilpasset til området, og matjorden som
berøres er begrenset. Likevel er belastningen på den aktuelle eiendommen allerede stor, og
ytterligere belastning må unngås. Byrådet stiller seg derfor negativ til opparbeiding av
turvegen over dyrket mark.
Naturmangfold
Det har kommet flere uttalelser fra privatpersoner og organisasjoner som er kritiske til at
Bønesholmen tilgjengeliggjøres med bro, da dette vil ha konsekvenser for naturmiljøet på
øya. Det er spesielt fokus på et rikt fugleliv og hekkende fuglearter. Blant annet skriver Norsk
Ornitologisk Forening (NOF) at «Det er helt klart at de skisserte planer med forbindelse til
fastlandet fra holmen vil føre til en betydelig økt ferdsel nettopp i hekketiden og at
skadevirkningene på miljøet vil være betydelig.».
I etterkant av høringsrunden er det gjennomført registrering av naturmangfoldet på øyene i
Nordåsvatnet, sommeren 2020. Det ble registrert en ny naturtypelokalitet (rik sumpskog) i
forbindelse med kartleggingen. Lokaliteten er gitt C-verdi (lokalt viktig). For øvrig ble det
meste av Bønesholmen karakterisert som alminnelig natur, og økologisk funksjonsområde
for vanlige arter. Summen av nåværende og fremtidige tiltak vil i noen grad øke belastningen
på økosystemet på Bønesholmen. Det ble observert en rekke fuglearter på Bønesholmen.
Ifølge rapporten vil stand- og trekkfugler kunne bli forstyrret i hekketiden. Det er ikke
registrert rødlistede fuglearter (med unntak av fiskemåke (NT = nær truet), eller spesielle
funksjonsområder for fugl på Bønesholmen. Man må likevel regne med økt ferdsel i dette
området med en broforbindelse til øya, med tilhørende slitasje på vegetasjonen. Predatorer
som katt og rev vil få bedret tilkomst til øya, og det kan bli et populært sted å lufte hunder.
Bakkehekkende fuglearter vil være utsatt for økt predasjon.

11

Flere naboer har engasjert seg i saken i forbindelse med sluttbehandlingen, og deres
innsendte kommentarer er vedlagt denne saken. Naboer har meldt inn at det er observert
makrellterner som hekker på skjær ved Bønesholmen. Makrellterne er klassifisert som
«sterkt truet» (EN) på Norsk rødliste for arter. Makrellterne er ikke observert av Rådgivende
biologer i deres kartlegging. Kartleggingen er gjennomført på en enkelt dag.
Byrådet mener at planforslaget søker å ivareta de to kartlagte naturtypelokalitetene ved å
avgrense dem med hensynssoner, og gi forbud mot tiltak. Samtidig vil økt ferdsel kunne gi
økt belastning på lokalitetene. Det er også avsatt et større område på Bønesholmen til
naturområde der tiltak kun tillates dersom de har til hensikt å ivareta naturkvalitetene i
området. Likevel mener byrådet at hensynet til naturmangfoldet på Bønesholmen og dens
urørte preg må veie tyngre. Å bygge bro i dette området vil gi et økt press på den relativt
urørte holmen, samt ytterligere press på strandsonen langs Nordåsvatnet. Det er lite urørt
natur igjen i byområdene våre, og Bønesholmens utilgjengelighet gjør den spesiell og viktig
for naturmangfoldet. Arealenderinger er i dag en av hovedårsakene til arter forsvinner. En
broforbindelse vil øke bruken av holmen vesentlig, og byrådet mener derfor at det ikke bør
opparbeides bro til Bønesholmen.
Trafikk
PBE har vurdert at planforslaget ikke vil bidra til vesentlig økt trafikk, og at temaet er
tilstrekkelig utredet. På utfartsdager med godt vær og badetemperaturer er belastningen i
området stor, men dette er vurdert til å være et lite antall dager. Samtidig erkjennes det at
området er svært belastet på enkelte dager, og at situasjonen for myke trafikanter ikke er
god. PBE anbefaler derfor at det startes opp et arbeid for å vurdere parkeringsrestriksjoner
og fartsreduserende tiltak på lokalvegene i området i etterkant av planvedtak.
Flere av merknadene som ble mottatt ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget i 2009
peker på trafikksituasjonen i området. Denne beskrives som til tider kaotisk. Statens
vegvesen anbefaler i sin høringsuttalelse, at det reguleres gangforbindelse langs vegen
Kyrkjetangen fra friområdet ved Kyrkjetangen (og Bønesholmen) til Straumevegen.
Beboere i området har uttalt sterk bekymring for trafikksituasjonen, og de har, i forbindelse
med 2. gangs behandling av reguleringsplanen, fått utarbeidet en ekstern trafikkanalyse av
Sivilingeniør Helge Hopen AS, datert 05.02.2021(vedlagt). I analysen påpekes det at
vegmyndighetene ikke har blitt gitt mulighet for uttale i saken siden høringen i 2009. Byrådet
ser at dette er uheldig, og peker på at det vil kunne bli tatt opp av vegmyndighetene ved et
eventuelt positivt vedtak av planforslaget. Videre vises det til at antallet enkeltdager med
kaotiske tilstander er ventet å øke, og toppbelastningen på de mest attraktive dagene er
ventet å øke. For trafikksikkerheten vurderes både sykkelulykker langs sykkelruten for fv.
556, Straumevegen, samt ulykker med påkjøring av gående i forbindelse med
rygging/parkering/manøvrering, å være uhellskategorier som kan øke. I tillegg kan
planforslaget føre til ytterligere utfordringer med fremkommelighet og beredskap for
nødetatene. Dette er elementer som ikke er vurdert i de trafikale vurderingene i fagnotatet fra
PBE.
Dersom dette planforslaget vedtas mot byrådets innstilling, mener byrådet det er behov for å
bedre trafikksituasjonen i området. Opparbeiding av fortau eller gang-/og sykkelveg er
vanskelig da vegen er smal, og et slikt tiltak vil gå på bekostning av dyrka mark. Dette vil
kreve egen reguleringsplan. Byrådet følger fagetaten i deres argumentasjon om at det kan
gjøres tiltak på lokalvegnettet (skilt, fartsdempere, parkeringsrestriksjoner mm.) for å få ned
farten, og dermed bedre forholdene for gående og syklende noe. Dette kan være aktuelt
uavhengig av dette planforslaget. Videre mener byrådet at det ikke må åpnes for ytterligere
parkeringsmuligheter i området. Byrådet mener planforslagets 10 nye parkeringsplasser er i
strid med føringer om gåbyen i KPS, samt vil bidra til ytterligere forverring av den trafikale
situasjonen. Videre har byrådet som ambisjon at personbiltrafikken i Bergen skal reduseres
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med 30 % innen 2023 (sammenliknet med 2013-nivå), samtidig skal andelen gående,
syklende og kollektivreisende øke. Det er ikke krav til bilparkeringsplasser tilknyttet
friluftsområder i KPA. Ved et ev. vedtak av denne plansaken, mener byrådet at de 10
parkeringsplassene må tas ut av planforslaget.
Finansiering
Et eventuelt positivt vedtak av foreliggende reguleringsplanforslag, forutsetter at Bergen
kommune erverver eiendommene i planområdet som i dag ikke er i kommunens eie, ev.
inngår avtale om bruk av disse. Plan- og bygningsloven § 16-2 gir kommunen adgang til å
ekspropriere eiendommer for gjennomføring av reguleringsplan.
Regulering av en eiendom i sin helhet, som medfører at kommunen har rett til å gjennomføre
ekspropriering, gir samtidig grunneierne rett til å kreve innløsning av eiendommen (pbl § 152). For de eiendommene som reguleres til offentlig friområde kan grunneier kreve at
ekspropriasjonen straks blir foretatt. Vedtak av planen kan altså medføre krav om innløsning
av eiendommene, og snarlig gjennomføring av dette for en vesentlig del av planområdet. I
Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 er det for 2021 satt av 3,9 mill. kr i
investeringsbudsjettet under posten Innløsning og erverv friarealer, og ingen midler spesifikt
tilknyttet Bønesholmen.
Videre tilkommer finansiering av turveger og bru som vil måtte innarbeides i Bymiljøetatens
investeringsprogram. Dette er per i dag ikke gjort, og vil kreve en prioritering av
oppgaveporteføljen. Anleggskostnader er ikke beregnet.
Annet
Det er ikke vedlagt en egen planbeskrivelse til saken fra Plan- og bygningsetaten. Ved
høring i 2009 var planrapport (tilsvarende planbeskrivelse) en del av høringsdokumentene.
Fagnotatet fra Plan- og bygningsetaten til sluttbehandling er svært utfyllende. Det er
oppdatert i tråd med saken, og inneholder vesentlig informasjon fra planrapporten.
Dokumentet anses som dekkende for kravene til en planbeskrivelse.
Byrådet er kjent med at Stiftinga Kystkultur arbeider med konkrete planer for fellesnaust i
Nordåsvannet, med utlån av tradisjonelle robåter. Et slikt tiltak vil gi allmenheten anledning til
å utforske både natur- og kulturkvaliteter på Bønesholmen og øvrige deler av Nordåsvannet.
Oppheving av reguleringsplan
Plan- og bygningsetaten foreslår å oppheve eksisterende reguleringsplan for Bønesholmen
(arealplan-ID 30360000). Planen ble vedtatt i 1959, og er i dag utdatert. Den er også
tilsidesatt av KPA 2018. Eksisterende reguleringsplan tilrettelegger for bolig på
Bønesholmen, samt broforbindelse fra Rogges vei i nord. Planforslaget dekker ikke hele
planområdet til eksisterende plan. Byrådet vurderer det som riktig å starte prosessen med
oppheving av planen (jf. innstillingens punkt 4.), slik PBE foreslår. Dette vil rydde i
plansituasjonen i området, og gi forutsigbarhet for berørte eiendommer. Boligbygging på
Bønesholmen anses som uaktuelt i overskuelig fremtid.
Innbyggerforslag
Parallelt med behandling av denne plansaken har det blitt fremmet et innbyggerforslag «Nei
til bygging av bro til Bønesholmen» (vedlagt). Innbyggerforslaget ble behandlet i
Forretningsutvalget i møtet 16.02.2021 sak 73/21, og det ble vedtatt at det skal tas opp til
realitetsbehandling senest til bystyrets møte 16.06.2021. Saksframstilling fra
Forretningsutvalget, med innbyggerforslaget i sin helhet er vedlagt.
Innbyggerforslaget foreslår å skrinlegge planene for Bønesholmen ved ikke å bygge bro til
holmen. Uønsket trafikk, belastning på landbrukseiendom gnr. 20 bnr. 1, samt
naturmangfoldet på Bønesholmen er gitt som årsaker til at broen ikke bør bygges. Videre
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foreslås det i innbyggerforslaget at midlene som var tiltenkt etablering av broen kan benyttes
til ytterligere tilrettelegging av Kyrkjetangen, samt rekreasjonsanlegg ved Nordåsvatnets
østlige side med lokk over E39.
Et avslag eller vedtak av dette planforslaget vil være et svar på innbyggerforslaget, og de to
sakene behandles derfor samlet i denne saken.
Slik det fremgår av saken mener byrådet at Bønesholmen bør opprettholdes uten
broforbindelse til fastlandet, i tråd med ønsket i innbyggerforslaget. Det fremkommer av
fagnotatet at finansieringen av turveg og bro vil måtte innarbeides i Bymiljøetatens
investeringsprogram. Byrådet mener det dermed ikke er grunnlag for å omdisponere
midlene, slik innbyggerforslaget foreslår, da midlene per i dag ikke er avsatt til formålet.
Byrådets oppsummering og konklusjon
Planforslaget tilrettelegger for økt bruk av Bønesholmen til friområde, med broforbindelse og
tilrettelegging for friluftsliv på holmen. Det er konflikt mellom flere grøntfaglige tema i planen,
der avveiningen står mellom hensynet til landbruk, naturmangfold og friluftsliv. Samtidig er
det også store trafikale utfordringer i området på enkeltdager om sommeren. Byrådet anser
planforslaget for å være et kompromiss, der det legges opp til økt bruk av Bønesholmen,
men kun med begrenset tilrettelegging.
Byrådet mener planforslaget er et konkret eksempel på interessekonflikten mellom økt
tilrettelegging for friluftsliv på den ene siden, og ivaretakelse av natur- og jordbruksverdier på
den andre. Naturen har ikke bare en verdi for mennesker, men også en verdi i seg selv, og i
denne saken har byrådet landet på at en ønsker å bevare naturmangfoldet på holmen
framfor å tilrettelegge for økt menneskelig aktivitet. Det er også som følge av byrådets
anerkjennelse av at den største trusselen mot biologisk mangfold er arealendringer. En
opparbeiding av bro til Bønesholmen vil medføre en for stor belastning på naturmangfoldet
på holmen samt jordbruket på fastlandet. Videre vil det kunne forverre trafikksituasjonen i
området ytterligere. Planforslaget vil gi økt tilgang for allmennheten til Nordåsvatnet, og
tilrettelegge for ny bruk i området, noe som vurderes som svært positivt. Byrådet mener at
det er viktig å bevare holmen uten broforbindelse for å ivareta den relativt urørte naturen. I
stedet bør det jobbes videre med tilrettelegging til friområder andre steder langs
Nordåsvatnet.
Dersom bystyret ønsker en omregulering av Bønesholmen til friområde, mener byrådet dette
må løses uten broforbindelse til fastlandet. Planforslaget har ikke utforsket denne løsningen,
og det er derfor uvisst hvilke tiltak det er mulig å gjennomføre på Bønesholmen uten adkomst
fra land. Dersom det er ønskelig å se nærmere på denne muligheten, mener byrådet at
saken må returneres til Plan- og bygningsetaten for omarbeiding. En slik løsning vil ikke føre
til endringer i trafikkforholdene i området.
Ved et eventuelt vedtak av dette planforslaget mener byrådet det er feil å tilrettelegge for
ytterligere parkering i området, og parkeringsplassene må fjernes fra planen. Videre
tilrettelegging av vegen Kyrkjetangen ligger utenfor planområdet. Byrådet mener dette bør
følges opp av Bymiljøetaten i etterkant av planvedtak, gjennom parkeringsrestriksjoner og
fartsreduserende tiltak på eksisterende veg.
Plansaken og innbyggerforslaget «Nei til bygging av bro til Bønesholmen» behandles
parallelt. Byrådet støtter innbyggerforslaget i at det ikke etableres bro til Bønesholmen.
Byrådet mener det ikke kan tas stilling til alternativ anvendelse av investeringsmidlene, slik
det foreslås i innbyggerforslaget, da disse p.t. ikke er innarbeidet i Bymiljøetatens
investeringsprogram.
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Begrunnelse for framleggelse til bystyret:
I henhold til plan- og bygningsloven (2008) § 3-3, 2. ledd, ligger det til bystyret selv å vedta
reguleringsplan, jf. § 12-12. Utvalg for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken.
Oppgaver for Bergen bystyre 2019-2023 punkt 3.7: Bystyret tar stilling til innbyggerforslag
som fyller kriteriene iht. § 12-1 i kommuneloven. Bystyret tar stilling til om innbyggerforslag
skal avvises.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 12-11, vedtas ikke følgende forslag til
detaljregulering:
a) Fyllingsdalen, gnr. 20, bnr. 100 m.fl., Bønesholmen – friområde og turveg, arealplanID 60240000, vist på plankart sist datert 10.09.2020.
b) Tilhørende bestemmelser sist datert 10.09.2020.
2. I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 §§ 12-8 og 12-14 startes det opp
planarbeid for oppheving av følgende reguleringsplan:
Fyllingsdalen, gnr. 20 bnr 5, Bønesholmen, arealplan-ID 30360000, vedtatt 05.03.1959
3. Bystyret gir sin tilslutning til deler av innbyggerforslaget «Nei til bygging av bro til
Bønesholmen», ved at det skal ikke etableres bro til Bønesholmen. Bystyret tar ikke
stilling til omdisponering av midlene slik innbyggerforslaget foreslår.
Dato:

9. mars 2021

Roger Valhammer
Byrådsleder

Thor Haakon Bakke
Byråd for klima, miljø og byutvikling
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