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KDP Ringveg Vest. Arealplan-ID 15600000. Opphevelse av kommunedelplan
Hva saken gjelder:
KDP Ringveg Vest foreslås opphevet. Kommunedelplanen regulerer cirka 10 km av den ytre
ringveien mellom Flyplassveien og Vestre innfartsåre til fire-feltsvei og er vedtatt i bystyret
27.3.2000.
Planen ble erstattet av reguleringsplan med arealplan-ID1628000 Ytrebygda / Fyllingsdalen /
Laksevåg, Ringveg vest som er vedtatt 23.2.2004. Denne planen regulerer fremføring av 4
felt på samme strekning med kryssløsninger ved Birkeland, Dolvik, Straume, Sandeide,
Liavatn samt et sørgående kollektivfelt mellom Sandeide og Straume.
Utbyggingstrinn 1 (Dolvik-Sandeide) åpnet i 2010 og trinn 2 (Knappetunellen-Liavatn) i 2015.
Med bakgrunn i dette vurderes KDP Ringveg Vest til ikke å være aktuell lenger og bør
oppheves.
Planprosess
Ved oppheving av kommunedelplan kreves
samme prosess som for oppstart av ny plan:
oppstart, offentlig ettersyn og vedtak av
bystyret.
Oppheving av kommunedelplanen ble varslet
ved bystyrets vedtak 17.10.2011, sak 19011.
Forslaget om oppheving av kommunedelplan
ble sendt på høring og lagt ut til offentlig
ettersyn 31.8.2019. Høringsfristen var satt til
15.10.2019.
Kommunen har mottatt 3 høringsuttalelser
ved offentlig ettersyn: Avinor, Bane Nor og
Riksantikvaren. Ingen av høringsinstansene
har kommet med merknader til at
kommunedelplanen Ringveg Vest blir
opphevet. Fylkesmannen i Vestland har
bekreftet at de ikke har innvendinger til
oppheving av planen.
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Virkninger av planoppheving
KDP oppheves fordi den er erstattet av en nyere reguleringsplan. Oppheving av
kommunedelplaner som ikke lenger har en funksjon inngår i kommunens arbeid med å rydde
i planarkivet. Dette vil bidra til å gjøre planhierarkiet mer oversiktlig.
Fagetatens vurdering og anbefaling:
Plan- og bygningsetaten anbefaler at KDP Ringveg Vest. Arealplan-ID 1560000 oppheves.
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15, vedtas oppheving av følgende
kommunedelplan:
a) KDP Ringveg Vest. Arealplan-ID 1560000, vedtatt 27.3.2000.
Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon:
Byrådet følger Plan- og bygningsetaten i at planer som ikke er aktuell lenger bør oppheves
for å gjøre plansituasjonen i området mer oversiktlig.
Byrådet kan ikke se at kommunedelplanen Ringveg Vest har noen funksjon i fremtiden fordi
den er erstattet av en nyere reguleringsplan. Byrådet innstiller derfor til bystyret å oppheve
kommunedelplanen.
Begrunnelse for framleggelse til bystyret:
I henhold av plan- og bygningslovens (2008) § 3-3, 2.ledd, ligger det til bystyret selv å vedta
kommunedelplan, jf. pbl § 11-15. For oppheving av plan gjelder samme bestemmelser som
for utarbeiding av ny plan, jf. pbl. § 11-17. Utvalg for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i
saken.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-17, vedtas oppheving av følgende
kommunedelplan:
KDP Ringveg Vest. Arealplan-ID 15600000.
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