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 Saknr 145/19 
 Arkivsak:  2018/04498 
 
Til mottaker 

Laksevåg, Gnr. 123, bnr. 371 mfl. Rv. 555 Storavatnet, ny 
kollektivterminal og grøntstruktur. Offentlig områdereguleringsplan. 
Plan-ID: 64550000 

 

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 23.05.2019 sak 145/19 og fattet følgende 
vedtak:  
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-12 vedtas følgende forslag til 
reguleringsplan: 
 
1. Bergen kommune, Laksevåg gnr 123 bnr 271 m.fl., Rv 555 Storavatnet. Ny 

kollektivterminal og grønnstruktur. Nasjonal arealplan-ID 1201_64550000 (alternativ A), 
vist på plankart datert 24.01.2019. 

2.  Reguleringsbestemmelser (alternativ A), datert 24.01.2019, med følgende endring: 
 

a. Pkt. 8.2, andre setning endres til: Innenfor arealformål o_VFV2 skal det anlegges 
badebrygger i tilknytning til friområde på land.  

 
Merknad 1 
Bystyret ber Byrådet inngå samarbeid med relevante fagmiljø for å sikre ei opparbeiding av 
gytebekken samt andre tiltak som i størst mogleg grad legg til rette for sikring av ei levedyktig 
aurestamme i Storavatnet. 
 
Merknad 2 
Bystyret forutsetter at det foreligger en intensjonsavtale som forplikter Statens vegvesen til å 
finansiere opparbeiding av park med ønskede kvaliteter 
 
Merknad 3 
Bystyret ber byrådet vurdere en flytting av skate-banen lenger mot vest. 
 
Merknad 4 
Den nye g/s- forbindelsen på bro over Rv555 mellom den nye kollektivterminalen og 
hovedsykkelveien er planlagt tett inn til boligblokkene i Tjønnveien borettslag. Det må 
klargjøres og sikres at det blir tilstrekkelig avstand mellom den nye g/s- veien og 
blokkbebyggelsen til å opprettholde et godt og skjermet bomiljø.  
 

Bergen bystyres behandling 
Didrik Fasmer (H) ba om habilitetsvurdering i saken.  Bakgrunnen er at han har eierskap i 
eiendommer som blir berørt av saken. I og med at Fasmer da berøres direkte av 
områdereguleringsplanen mener bystyredirektøren at dette er å anse som «særegne 
forhold» som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Bystyret fant han inhabil til å 
delta i behandlingen av saken. Anette Netteland Dybvik (H) møtte. 
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Følgende representanter tok ordet: 

Margareth Eilifsen (A), Norvald B. Visnes (H), Tor A. Woldseth (FrP) og  

Trygve Birkeland (KrF). 

Forslag fremsatt i bystyret: 
Tor A. Woldseth (FrP) fremsatte på vegne av FrP, følgende forslag tilleggsforslag til punkt 2: 
 

«Gang- og sykkelveier i og rundt blokkene tas ut av planen. Det fremmes ny sak på gang- og 
sykkelveier som er i samråd med beboernes ønske i de berørte blokkene.» 

Votering: 
Innstillingen punkt 1 og 2 ble vedtatt enstemmig. 
Tilleggsforslag til punkt 2 fra FrP, fremsatt av Tor A. Woldseth (FrP), fikk 4 stemmer (FrP), og 
var dermed falt. 
 
Merknad 1 fra innstillingen ble vedtatt enstemmig. 
 
Merknad 2 og 4 fra innstillingen ble vedtatt med 60 stemmer 

(A+H+FrP+KrF+MDG+V+Sp+UAV+PDK). 

 
Merknad 3 fra innstillingen ble vedtatt med 66 stemmer 

(A+H+FrP+SV+KrF+MDG+V+R+Sp+PDK). 

 
 
Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 09.05.2019 sak 129/19 og avga 
følgende innstilling:  
Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak. 
 
 
Byrådet behandlet saken i møtet 25.04.2019 sak 157/19  
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
Med unntak av merknader er byrådets og komiteens innstilling likelydende.  
 
 
 
Bystyrets kontor, 27.05.2019 
 
 
Nina E. Steimler 
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