BYRÅDET

Byrådssak

/20

Saksframstilling
Vår referanse:
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KDP Fastlandssamband Sotra - Bergen, opphevelse av plan 1992.000
Hva saken gjelder:
I forbindelse med utlegging av høringsforslag KPA2016, vedtatt i byrådsmøte 5.10.2017, i
sak 1275.1/17, meldte byrådet oppheving av følgende kommunedelplaner i medhold av planog bygningsloven §11-12:
A. KDP for Mildehalvøya, 15740000
B. KDP Fastlandsamband Sotra – Bergen, 19920000
C. KDP E39 Åsane nord, tunnel Midtbygda – Nordhordlandsbrua, 16160000
«Planene oppheves i tråd med plan- og bygningsloven §11-17. Ved oppheving av
kommunedelplan kreves samme prosess som for oppstart av ny plan; oppstart, offentlig
ettersyn og vedtak av bystyret.»
Byrådets vedtak av 5.10.17 varslet oppstart av planprosessen i tråd med pbl §11-12. Det har
vært gjennomført offentlig ettersyn av oppheving av planforslaget i perioden 31.8.19 –
15.10.19, i tråd med pbl §11-14.
Kommunedelplan for Fastlandssamband Sotra - Bergen oppheves fordi den er erstattet av
planene:
- Laksevåg, gnr 123 bnr 85 mfl, Kommunedelplan RV555 Storavatnet – Liavatnet,
vedtatt 18.2.2015
- - Laksevåg, RV 555. Reguleringsplan for sambandet Sotra – Bergen, fra Fjell
kommunegrense til Storavatnet, vedtatt 21.9.2016
- - Laksevåg, gnr 123 bnr 271 mfl, RV555 Storavatnet, Ny kollektivterminal og
grønnstruktur, vedtatt 23.5.2019
Fagetatens vurdering og anbefaling:
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.
Fagetaten anbefaler at KDP for Fastlandssambandet Sotra – Bergen, planID 19920000,
oppheves.
Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon:
Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens anbefaling og foreslår at KDP for
Fastlandssambandet Sotra – Bergen, planID 19920000, oppheves.
Begrunnelse for framleggelse til bystyret:
I henhold til 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.
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Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-17, vedtas oppheving av følgende
kommunedelplan:
KDP Fastlandssamband Sotra - Bergen, arealplan-ID 19920000
Dato:

7. januar 2020

Thor Haakon Bakke
fung. byrådsleder
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Fagnotat datert 25.11.19
Planområde Fastlandssamband Sotra Bergen, datert 22.06.2019
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