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REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 2. OKTOBER 2018, 

KL. 19:00 – 20:00, SØREIDE UNGDOMSHUS 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

 

Tilstede fra OfS: 
Kåre Voldsund, Ingeleiv Monsen, Per Øyvind Holst, Eirik Skarsbø og Hilde Brandanger 

Haga. 

 

Forfall: Erik Bjerkelund 

 

1. Økonomi 

 
Ingen endring av status siden forrige møte. Kåre tar kontakt med medlemmet som ikke har 

innbetalt kontingent. 

 

2. Grimstad reguleringsplan 
 

Byrådet vedtok 20.9.2018 å legge planen ut på nytt offentlig ettersyn. Link til vedtak med 

dokumenter er her. 

 

Kåre vil ta kontakt med Arne Matthiessen i kommunen og etterspørre når den vil bli lagt ut 

på ny høring, samt invitere han til å komme på neste styremøte og orientere om endringene. 

 

Alle setter seg inn i saksdokumentene og endringene til neste møte. 

 

Det kan også være aktuelt å ta med kommentarer om ønske om ballbinge på Grimstad i den 

nye høringen. Per Øyvind ser spesielt på kartet ift hvor det kan være aktuelt med ballbinge og 

aktivitetsplass og lager utkast til innspill på denne delen til neste møte. 

 

3. Kommuneplanens arealdel – KPA 
 

Kåre har sendt ny e-post og bedt om møte for å utdype våre innspill og fått til svar at det ikke 

kunne avsettes tid til møte med oss. I mellomtiden har foreslåtte endringer til KPA basert på 

de innkomne innspill blitt lagt ut på høring. Høringsdokumentene ligger tilgjengelig her og 

høringsfristen er 16.oktober 2018. I tillegg ligger kommunens kommentarer til de innkomne 

høringskommentarene tilgjengelig her. 

 

Fagetatens kommentarer til OfS sine innspill er som følger: « Fagetaten mener at eksisterende 

og planlagt servicetilbud og kollektivdekning på Søreide utvikles gradvis, og at det gir et godt 

grunnlag for sentrumskjerne og byfortettingssone. Ut fra en ny vurdering anbefales imidlertid 

byfortettingssonen redusert noe. Ny utbygging skal skje med grunnlag i reguleringsplaner 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/styresett/#/saker/207650
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-156838
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2016
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innenfor rammene i KPA, og vi legger her vekt på god kvalitet og tilpasning til stedegne 

kvaliteter. Det anbefales en tilføyelse i bestemmelsene om at krav til minimumsutnyttelse ikke 

skal forhindre små tiltak på eksisterende bebyggelse. Utbyggingsområder på Hope håndteres 

gjennom egen reguleringsplan.» 

 

OfS ser at minimumskravene til utnyttelsesgrad nå er fjernet fra bestemmelsene fra de ulike 

fortettingssonene unntatt i sone 3. I denne sonen står det fortsatt krav til minimum 

utnyttelsesgrad uten at det er tilføyet i bestemmelsen at dette ikke skal forhindre små tiltak på 

eksisterende bebyggelse.  

 

OfS vil derfor kommentere at slik tilføyelse bør innlemmes i bestemmelsen for denne sonen i 

tråd med fagetatens egen anbefaling. 

 

Hilde lager utkast til kommentar og sender til resten av styret på e-post for eventuelle 

justeringer og kommentarer. Kåre vil sende inn kommentaren innen 16.oktober 2018. 

 

4. VA Grimstad  
 

Kåre har hatt god dialog med den nye prosjektlederen Beate Høgh. Siste status er at 

ekspropriasjon trolig vil unngås og at det jobbes med å få den siste avtalen i havn. 

 

Dersom alt går etter planen ser VA-etaten for seg følgende fremdrift for prosjektet:  

- Siste avtaler på plass 

- Mindre justeringer av planer 

- Bevilgning 

- Søknad om rammetillatelse 

- Tilbudsinnbydelse / kontrahering entreprenør / igangsettingstillatelse 

  

Håpet er da at VA-etaten kan sette i gang tiltaket første halvdel av 2019.  

 

5. Ungdomsskole på Søreide 
 

OfS har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av ny ungdomsskole på 

Søreide i Bergen kommune. Skolen skal i all hovedsak plasseres innenfor gnr. 35, bnr. 7, men 

planområdet omfatter også tilgrensende eiendommer i nord samt areal til omkringliggende 

vegsystemer m.m. Merknadsfristen er satt til 26.10.2018. 

 

Realistisk ferdigstillelse er nå forventet å være i 2025 som er 3 år senere enn først antatt. 

 

6. Neste styremøte 
 

Neste styremøte blir tirsdag 6. november kl 19 - Kåre booker ungdomshuset. 

 


