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Årsmelding 
for 
2008 

 
Aktiviteten i 2008. 
 

1. Generelt. 
 
Styret i OfS består av:  

Jan-Jørgen Garmann, styreleder, Hilde Brandanger Haga, sekretær, Ingeleiv Monsen, 

kasserer, Eirik Skarsbø, styremedlem,  

Gerda Engan, styremedlem. 

 

Vararepresentanter har vært.  

Roald Laurantsen og Anne Karen Bjelland  

 
Styret i OfS har avholdt 6 styremøter samt årsmøte i perioden mars-08 til utgangen av feb. -

09, i tillegg til aktivitetene i de ulike arbeidsgruppene. 

 

I løpet av perioden har finanskrisen lagt en demper på alle utbyggingsaktiviteter. Dette vil nok 

redusere intensiteten i krav om arealer til bolig og blokkbebyggelse på kort sikt, mens den 

langsiktige utviklingen neppe blir særlig endret. Aktiviteten i OfS bør derfor opprettholdes 

uendret. 

 
2. Arealbruk. 
 
Styret har særlig vært aktivt i forbindelse med det arbeid som kommunen har igangsatt når det 

gjelder 

” Reguleringsplan for de sentrale deler av Søreide.” 
 

Her har styret gitt uttalelser som tilkjennegir et positivt syn på planarbeidet med særlig 

understreking av at skolesaken må løses så raskt som mulig. Likeledes er vi innforstått med at 

plassering av skolen må være avklart før resten av reguleringsplanen kommer på plass. 

 

Vi har imidlertid i klare ordelag gjentatt våre synspunkter i forbindelse med Arealanalysen og 

Kommuneplanens arealdel. 

 

Her har vi presisert at en ikke ønsker maksimal fortetting i Søreideområdet, men en balansert 

og naturlig utvikling av det strøket vi bor i. 
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. 

Vi ber om at det legges tilrette for ”grønn struktur” og adgang for publikum til sjø, samt at det 

tilrettelegges for badeplasser. 

 

Styret er særlig skeptisk til mulig blokkbebyggelse nær strandsonen, og har gjort planleggerne 

uttrykkelig klar over dette. 

 

Det vises i denne forbindelse til nedenstående uttalelser til planprogrammet: 

 

”Områdeutvalget for Søreide (OfS) er tilfreds med at planarbeidet for særlig skolen på 

Søreide nå kommer igang, og finner det hensiktsmessig at også den fremtidige arealbruken i 

de sentrale deler av Søreide blir avklart. 

 

Vi vil imidlertid på det sterkeste understreke at de merknader vi tidligere har gitt til 

Kommuneplanen og til Arealanalysen fortsatt står ved lag, og vi ser frem til at disse blir 

hensyntatt i det videre arbeidet. 

 

Lokalbefolkningen er sterkt imot den påtenkte og særdeles sterke fortetting som 

Arealanalysen legger opp til. Vi ønsker lokalt en naturlig og gravis utvikling av området, 

gjerne innenfor en vedtatt og gjennomtenkt arealanvendelse. 

 

Vi ønsker ingen blokkbebyggelse i-, eller nær sjølinjen, og ber om at det i planarbeidet tas 

hensyn til allmennhetens adgang til, og rett til bruk av sjøarealene. 

 

OfS vil peke på at lokalbefolkningen i virkeligheten ikke fikk noen reell innflytelse på 

utforming av Arealanalysen, og ber om at en i reguleringsarbeidet legger opp til et konkret 

samarbeid, hvor også våre synspunkter kommer frem. 

 

Vi tillater oss forøvrig å vedlegge et resyme’ av tidligere uttalelser , da disse gir et oversiktlig 

uttrykk for våre synspunkter i plansammenhengen.” 

 

Og til det justerte planforslaget:  

 

”Områdeutvalget for Søreide (OfS) er tilfreds med den foreslåtte utvidelsen av planområdet, 

og med endringene i planprogrammet. 

 

OfS vil likevel bemerke at også øvrige områder som sokner til Søreide som sitt naturlige 

lokalsenter, avgrenset til f.eks. skolekretsen, bør trekkes inn i planarbeidet. Dette må 

imidlertid ikke forsinke arbeidet med lokalisering og bygging av ny skole, men kan komme 

som en naturlig fortsettelse av det pågående planarbeid. 

 

Forøvrig er OfS opptatt av at en i planene tar hensyn til de generelle merknader til 

Arealanalysen og Kommuneplanen, fra beboerne i området. 
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Det viktigste her er at en ikke ønsker den sterke grad av fortetting som arealanalysen legger 

opp til. Beboerne ønsker en gradvis og naturlig utvikling av Søreide, med utgangspunkt i den 

bolig- og senterstruktur en allerede har i området.  

 

Videre er det et ønske å unngå blokkbebyggelse, særlig i forbindelse med strandlinje og 

sjønære områder. Det må legges vekt på best mulig allmenn adgang til sjø, gjerne i 

forbindelse med grøntarealer/nærmiljøanlegg. 

 

Tilslutt vil vi anmode om at Områdeutvalget får anledning til å  

gi sine synspunkter underveis i arbeidet, før planen blir for fastlåst. 

 

Vi er opptatt av å komme i en konstruktiv dialog med planleggerne, 

hvor lokalbefolkningens synspunkter blir hørt, og respektert. 

 

OfS representerer de aller fleste velforeninger, lag og instanser i Søreide skolekrets, og skulle 

derfor være representativ for lokale synspunkter.” 

 

----- ” ----- 

 

Styret har avholdt møte med Prosjektleder Arne Matthiessen i kommunens planavdeling. 

Matthiessen orienterte om planarbeidet som var helt i startfasen. Firmaet Asplan Viak skal 

utføre planarbeidet. Det ble antydet at plassering av skolen skulle være avklart i løpet av 

januar -09, og at hele reguleringsplanen skulle kunne fremlegges innen sommeren. Dette ser 

ikke ut til å holde, nye datoer er ikke avklart. 

 

Matthiessen understreket betydningen av aktiv medvirkning fra lokalbefolkningen i området, 

og lovet at OfS ville bli høringsinnstans, og at planleggerne ville ta hensyn til de merknader 

som er kommet fra OfS og andre. 

 

Matthiessen understreket videre betydningen av større friarealer, gjerne med adgang sjø og 

badeplass. Her ble Telenortomten antydet som aktuell. Elementer som flerbrukshall, torg og 

nytt senter vil inngå i planen. Boligfortetting i villastrøk er ikke lenger aktuelt i 

plansammenheng. En anså en gradvis og naturlig uvikling som mer ønskelig. Vi får håpe at 

dette slår til! 

 

3. Skolesaken. 
 
Som det fremgår er denne saken prioritert i det kommunale planarbeidet. Det arbeides nå etter 

2 alternativer: 

 

- Bygging av skole basert kun på de behov skolen som sådan har, 

- eller å utforme skolen som en integrert del av Sentrumsområdet på Søreide, hvor det 

blir større muligheter for flerbruk. Dette er lagt frem for politikerne i et fagnotat 2.feb. 

sendt tilbake til fagetat for justeringer og påny levert politikerne 12.feb. Notatet er 

untatt offentlighet. 
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Plasseringen blir i området mellom Oddamarken og Essotomten. 

Dersom politikerne ikke klarer å ta stilling til fagnotatet må saken sees i sammenheng med 

regulering av hele Søreide sentrum. 

 

Avklaring ventes i løpet av våren, evt. senere. 

 

3. Grimstadutvalget. 
 

Grimstadutvalget har tatt et initiativ overfor myndighetene for at Grimstadområdet også må 

tas med når en planlegger den fremtidige utvikling av Søreideområdet. 

 

På Grimstad eier Bergen Kommune store arealer som kan egne seg til f.eks. skole, bade- og 

grøntområde, idrettsaktiviteter mm. 

 

Et vesentlig element her er imidlertid utbedring av vegen på hele strekningen fra 

Ytrebygdsvegen til Kvitura, hvor også fremføring av offentlig vann- og kloakk må inngå. 

 

Til våren inviteres representanter for de aktuelle myndigheter på befaring i området for å bli 

orientert om forholdene. 

 

4. Sjølinjen. 
 
Arbeidsgruppen for Sjølinjen har vært aktiv med deltagelse i møter ang. vannkvalitet i 

Dolviken, skriv til kommunen mm. 

 

Arbeidsgruppen er høringsinnstans for fovaltning av ”Nordåsvannet Vassområde” 

 

OfS innser imidlertid at det kan være konflikterende interesser når det gjelder bruk av 

strandlinje og sjønære områder. 

 

Dette gjelder forsåvidt generelt alle arealer og lokale synspunkter. Arbeidsgruppene gis 

anledning til å fremme sine saker og synspunkter uten at Ofs nødvendigvis stiller seg bak 

ethvert utspill. 

 

”Båthotellsaken” er uavklart. Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse mot omdefinering av 

LNF området langs vestsiden av Dolviken. 

 

Bergen Kommune fastholder sitt standpunkt i kommuneplanen hvor dette arealet endres til 

bruk for industri. Saken går nå til Miljøvern-departementet for avgjørelse. 

 

OfS har avholdt møte med Bergen Båt, hvor det ble redegjort for firmaets planer. Bergen Båt 

har redusert arealbruken, slik at kun halve tomten ønskes disponert/utbygget, resten blir 

”friareal” for publikum, med adgang til sjø. I tillegg til ”båthotell” i fjellhall og salgslokale i 

et eget bygg, skal det anlegges flytebrygger til ca. 200 båter. 
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Styrets reaksjon er at dette vil bli en stor belastning på sjøarealene, men at en får avvente 

utviklingen og Miljøverndepartementets avgjørelse. 

 

5. Dolviken Brygge. 
 

Styret kjenner ikke til at det har vært aktivitet i saken. 

 

6. Søvikneset. 
 
Reguleringsplanen på Søvikneset skal sendes til Byrådet selv om det foreligger innsigelse fra 

Fylkesmannen. Tiltakshaver har etter innsigelsen revidert planen noe, og kommunen har vært 

i dialog med Fylkesmannen om innsigelsen evt. kan trekkes. Innsigelsen opprettholdes. 

Sakens endelige utfall er uklart, OfS( arbeidsgruppen) følger saken nøye videre.  

 
 

7. Øvrige Aktiviteter. 
 

Eirik Skarsbø har overtatt som Web administrator, og skal holde hjemmesiden, 

www.soreide.info oppdatert. 

 

Forretningsrutiner som. medlemslister, økonomi, bank, purringer, og eventuelt har vært 

behandlet i hvert styremøte. 

 

8. Regnskap og budsjett. 
 
Kfr. vedlegg.    

 

     
Søreide 24.02.09 
For styret i OfS 

 

Jan-J Garmann 


