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KDP Fastlandssamband Sotra - Bergen, opphevelse av plan. Arealplan-ID
19920000
Sammendrag
I forbindelse med utlegging av høringsforslag KPA2016, møte 5.10.2017, sak 1275.1/17, meldte
byrådet oppheving av følgende kommunedelplaner i medhold av plan- og 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
Anbefalt vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15, vedtas oppheving av følgende kommunedelplan:
a.

KDP Fastlandssamband Sotra - Bergen, arealplan-ID 19920000

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kjell Åge Matre - avdelingsleder
Mette Svanes - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 201912654/9

Saksutredning
Bakgrunn
Kommunedelplan for Fastlandssambandet Sotra – Bergen ble vedtatt 19.9.2012.
Planen fastlegger trasévalg og prinsipper for en framtidig fastlandsforbindelse, men ny bro mellom
Fjell kommune og Bergen. Planen omfatter del I av Sotrasambandet, strekningen fra kommunegrensen
mot Fjell til og med krysset ved Storavatnet i Bergen vest.
Kommunedelplanen er helt eller delvis erstattet av følgende planer og har ikke lenger noen funksjon:
- 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
Planprosess og medvirkning
Oppheving av kommunedelplanen ble varslet ved byrådets vedtak 5.10.2017, sak 1275.1/17.
Forslag til oppheving av kommunedelplanen var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 31.8.2019 –
15.10.2019.
Det er kommet inn 4 høringsuttalelser; Avinor, Bane Nor, Riksantikvaren og Bergen kirkelig fellesråd.
Ingen av høringsinstansene har innvendinger til at kommunedelplanen blir opphevet. Fylkesmannen i
Vestland bekrefter i mail at de ikke har noen innvendinger til oppheving av kommunedelplanen.
Vurdering av planforslagets virkninger
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.
Konklusjon
Fagetaten anbefaler at KDP for Fastlandssambandet Sotra – Bergen, planID 19920000, oppheves.
Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ snr 201912654
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