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OPPSUMMERING FRA INFO MØTET OM NY KPA, KL. 18:30 

-20:30, PARADIS SKOLE 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

Til: Medlemmer i OfS 

 

Arbeidet med den nye KPAen som nå er ute på høring ble presentert av byråd 

Anna Elisa Tryti og plansjef Mette Svanes 
 

Den nye KPAen legger opp til at det skal kunne bygges 1200-1500 boliger i året 

og 40000 nye boliger innen 2030. Utvalgte områder er merket som 

fortettingsområder. I disse områdene er det satt krav til både minimums 

utnyttelsesgrad og maksimums utnyttelsesgrad. Søreide og videre oppover mot 

Sandsli er ett av de utvalgte fortettingsområdene. Fortettingsområdene er 

generelt begrunnet med at det er nær bybanen og har god kollektiv dekning samt 

at de skal være nær sentrumskjerner som har tilstrekkelig tilbud. Eksempler på 

tilbud er dagligvarehandel, kino, kafeer osv. Det skal ikke være lenger å gå enn 

1 km til sentrumskjernen. 

 

Merk at ny KPA skal gjelde før eldre eksisterende reguleringsplaner fra før 1.1 

2013, dersom det er motstrid. 

 

Merk også at ikke alle bygge områder krever en egen reguleringsplan før 

utbygging. Der det kreves reguleringsplaner, skal disse detaljere utbyggingen og 

må være iht kravene i KPA. 

 

Foruten KPAen er byrådet opptatt av sykkelsatsing og utarbeidelse av 

kvalitetsprogram for fortettingen. 

 

Etter presentasjonen ble det åpnet for spørsmål og innspill, men det ble presisert 

at eventuelle innspill må sendes inn skriftlig. 

 

Mange var opptatt av at fortettingsplanene ville skvise barnefamilier og 

eksisterende villaer ut av området og at det er overveiende sannsynlig at 

utbyggere vil banke på døren for å få kjøpe din eiendom slik at leiligheter kan 

bygges. 
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På spørsmål om hvorfor det er satt krav til minimum utnyttelsesgrad svarte 

Mette Svanes at dette er for å kunne nå målet om ønsket fortetting. Eksempelvis, 

så måtte det bygges rekkehus i området på Søreide for å oppnå tilstrekkelig 

utnyttelse. Dersom du eier en eksisterende bolig i et fortettingsområde så vil du 

måtte følge de nye reglene om både minimum utnyttelse og maks tillatt 

utnyttelse. Skal du bygge på huset ditt, må du også tilfredsstille minimums krav 

til utnyttelsesgrad. Du kan med andre ord ikke ha så stor hage du vil eller bygge 

så lite du vil. 

 

Det ble påpekt fra salen at minimums krav til utnyttelse ville kunne være 

uheldig for enkelte. Videre kunne det ikke svares på hvorfor hele området 

Søreide/Steinvikveien og området videre opp mot Sandsli er satt av til fortetting 

iom at store deler av dette området er langt fra bybanen og det er dårlig kollektiv 

tilbud i dag. Det var heller ingen planer om å forbedre kollektivtilbudet ifm dette 

planarbeidet. 

 

Det er ikke utført en egen analyse på hvordan ønsket fortetting blant 

eksisterende bebyggelse skal kunne utføres, men det er utført en analyse på 

tilgjengelig areal for utbygging. 

 

Her er link til bestemmelsene 

Her er link til plankartet 

Her er link til alle dokumentene 

Det er også utarbeidet en egen kartfortellingsmeny som du kan benytte for å se 

på endringene fra dagens plan 

 

Her er link til eksiterende bestemmelser 

Her er link til eksisterende plankart 

 

Høringsfristen er 31.desember 2017 og det er viktig at alle privatpersoner som 

har noen innspill til planen sender inn sine kommentarer innen fristen. 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00313/Bestemmelser_og_ret_313369a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00313/Plankart_1_Arealfor_313366a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-149618
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=756918a943e94b2e8f67f92f01b8a4f9
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00184/Bestemmelser_og_ret_184189a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00165/Plankart_1_165738a.pdf

