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Bergen - reguleringsplan Nesbakken 10 og 12 - gnr 186 bnr 517 mfl

Vi viser til oversendelse fra Bergen kommune mottatt her 25.08.2014.

Vedtak: 
Fylkesmannen stadfester vedtak av Bergen bystyre av 23.04.2014 i sak 99-14.

Bakgrunn for saken
Vi legger til grunn at partene er kjent med saksdokumentene, og de faktiske forholdene i 
saken. Vi vil likevel kort nevne følgende fra den tidligere behandlingen av saken:

Bystyret i Bergen kommune godkjente i møte 23.04.2014, sak 99-14, reguleringsplan for 
Nesbakken 10 og 12 gnr 186 bnr 517 m.fl. 

Vedtaket ble påklaget av Nesveien veilag som bl.a. viser til fagetatens konklusjon der det bl.a. 
heter at området ikke tilføres nye eller forbedrede kvaliteter og at de belastningene 
utbyggingen fører med seg er større enn de positive virkningene av en liten lekeplass og 
mindre utbedringer av Nesbakken. Videre heter det at vegene i området er så dårlige at de 
ikke bør belastes med mer trafikk før de blir vesentlig utbedret. Klager viser videre til at 
planen fører med seg en økning på antall boliger med over 30 % som vil føre til en betydelig 
økning i trafikken i Bekkjarvikveien. Det blir videre vist til at det ikke er stilt rekkefølgekrav 
knyttet til opparbeiding av fortau i Bekkjarvikveien fra Nesbakken til snuplassen. Strekningen 
Storevarden – Nesbakken er ikke adressert i planarbeidet og det anser klager som uforsvarlig. 
I klagen vises det videre til at Nesbakken har dårlig standard og bratt stigning, og det fryktes 
at det vil gi økt parkering i Bekkjarvikveien vinterstid slik at trafikkforholdene blir ytterligere 
forverret. Klager viser videre til at Nesveien har en lav teknisk standard og planforslaget tar 
ikke hensyn til den økte trafikkbelastningen. Det anføres også at man ikke har sett på de 
privatrettslige sidene av saken, da Nesveien er en privat vei og deler av veien ligger på private 
eiendommer. 

I klagen vises det videre til at det heter i kommuneplanen at ny bebyggelse skal tilpasses 
strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting og at maksimalt tillatt utnytting er 
%-BRA = 60 %. Selv om området som helhet holder seg innenfor kravet, så er utnyttingen av 
enkelttomtene langt høyere. Ved å utvide planområdet uten å gjøre særlig andre endringer er 
utbyggingen innenfor grensene. Sørlig leilighetskomplekset BB01 skiller seg sterkt ut siden 
det både er stort, høyt og er som leilighetskompleks svært forskjellig fra øvrig 



2

eneboligbebyggelse. Klager viser også til at området mangler lekeplasser og møteplasser for 
barn, og utbyggingen fjerner i tillegg områder som barn bruker til lekeområder. Det vises til at 
det er i strid med kommuneplanens målsetting. 

Vedtaket ble videre påklaget av Janikke og Trond Husebø som bl.a. viser til at 
kommuneplanen viser en utnytting på maks BRA på 50 % og maks byggehøyde 9m, mens det 
her tillates en BRA på tomt BB01 på 105 % og mønehøyde på kote 36,7. Det tilsvarer en 
bygningshøyde på nærmere 10m. Klager mener at kommuneplanen er kraftig tilsidesatt, og at 
man må se på BRA for den enkelte tomt og ikke området sett under ett. Det vises videre til at 
utbygging på BB01 vil gi sterkt sjenerende innsyn og legge deres eiendom i skygge det meste 
av dagen i vinterhalvåret. 

I klagen fra Annette og Helge Rognstad heter det bl.a. at det ikke er forsvarlig med 10 nye 
boenheter som har adkomst fra Nesbakken, da denne veien har lav teknisk standard og er smal 
og bratt. De vises videre til at de planlagte husene nedenfor Nesbakken 7 bør ligge lengre ned 
i terrenget slik at det ikke forringer utsikt fra naboer eller at byggene får redusert høyde. 
Klager viser videre til at utbyggingen forringer barns muligheter for en trygg oppvekst, 
motorisk utvikling og god helse siden veien til barnehage og skole blir farligere etter denne 
utbyggingen. Det vises ellers til fagetatens kommentarer til dette temaet. Det vises videre til at 
bebyggelsen i Nesbakken preges av eneboliger og nybyggene i planforslaget bryter med den 
eksisterende strøkskarakteren, spesielt gjelder det BB01 med fem boenheter. Planen 
tilfredsstiller heller ikke kravene til uteoppholdsareal. Klager viser til at det bare bør være en 
tomannsbolig her, subsidiært tre leiligheter. Det stilles videre spørsmål ved om ikke planen 
gjelder 14 boliger, og ikke 13 som det vises til i planen/vedtaket.

Vedtaket er også påklaget av Bjørg Irene og Rune Hagen som bl.a. skriver at politikerne i 
liten grad har tatt hensyn til de innkomne merknader og fagetatens anbefaling om å avvise 
planforslaget. I klagen vises det videre til at den planlagte utbyggingen fører med seg stor 
trafikk som Nesbakken ikke er egnet for ved at veien er smal, bratt og uten fortau. 
Planforslaget innebærer ingen forbedring av denne veien. Klager peker også på at 
bebyggelsen i området i stor grad er eneboliger. Tomtene i reguleringsplanen er for kompakt 
utnyttet og bryter med den eksisterende strøkskarakteren, og da spesielt BB1 med fem 
boenheter. Planen tilfredsstiller heller ikke kravene til uteoppholdsareal i kommuneplanens 
arealdel. BB1 bør omarbeides slik at utnyttingsgraden ikke overstiger 80 % og med maksimalt 
tre boenheter. 

Oline Johanne Systad skriver i sin klage på vedtaket bl.a. at Nesbakken er ikke dimensjonert 
for ytterligere trafikk fordi den er for smal og den har ikke fortau. Veien benyttes som
skolevei for barn og som hovedvei til/fra buss for gående. Mer trafikk øker sjansen for 
trafikkuhell.

Per Nicolai Hermansen støtter fullt ut klagen fra Veistyret i Nesbakken. I klagen vises det 
ellers til at planlagt arbeid vil belaste en allerede optimalt belastet vei som knapt har plass til 
både gående og biler samtidig. 

Vedtaket er videre påklaget av Kirsten Nøttingnes som bl.a. skriver at det ikke er riktig at det 
er tilbud om skoleskyss i dette området, og at utbygger har brukt skoleskyss som argument for 
at Bekkjarvikveien tåler å få flere boenheter knyttet til seg. Det vises til at Bekkjarvikveien er 
sterkt belastet med trafikk når elever skal til og fra skolen, og det mangler fortau fra krysset 
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Storevarden og ned til Bekkjarvik snuplass. Med mye busstrafikk og parkerte biler langs 
veien er strekningen lite egnet for små skolebarn allerede i dag. 

Vedtaket er også påklaget av Bjørg Hjelmeland som anfører bl.a. at slik utviklingen har vært 
de siste årene er veien allerede i dag overbelastet av biltrafikk. Nesbakken har ikke kapasitet 
til ytterligere trafikk. Det vises til at veien ikke er dimensjonert for dette og at veien mangler 
passeringsmuligheter. Klager stiller spørsmål ved trafikksikkerheten for fotgjengere, samt 
hvordan Nesbakken skal utbedres samtidig som nåværende grenser overholdes. 

Torleif og Gunn Staaløy skriver i sin klage bl.a. at de gir sin fulle støtte til argumentene som 
fremkommer i klagen fra Nesveien veilag. Det vises videre til at fagetatens forslag om å 
avvise planforslaget bygger på at ved fortetting i dette boligområdet så påføres man bare 
ulemper og ikke noen forbedrede kvaliteter. Klager viser videre til at en slik stor utbygging på 
et lite areal vil virke som et fremmedelement i landskapet, spesielt fra sjøsiden og 
utbyggingen vil virke dominerende for naboene. Klager peker også på at utnyttingsgraden er 
for høy, bl.a. for BB01 som har en utnytting på 105 %. Det anføres videre at de private veiene 
i området ikke er dimensjonert for en slik økning av trafikk. Det vises til at Nesveien får ved 
dette forslaget 4 boenheter på en vanlig eneboligtomt, mens fortetning skulle skje ved 
utbygging av f.eks. generasjonsboliger. Skal alle 16 boligtomter øke med tre boenheter sier 
det seg selv at det ikke er mulig. Klager oppfatter det som uhørt at utbygger skal få gehør for 
å bruke opp all kapasitet i veien. Veiretten til denne eiendommen gir ikke rett til slik storstilt 
utbygging.

I klagen fra Hans-Erik og Hildegunn Nygård og Torleif og Gunn Staaløy anføres det bl.a. at 
man støtter klagen fra Nesveien veilag fullt ut. Det vises til at Nesveien er en privat vei som 
klagerne er medeier i, i tillegg til at store deler av veigrunnen eies av klagerne. Det vises 
videre til at dette er et eneboligstrøk der hver eiendom er bebygget med en eller to boliger, og 
at fire boenheter på bnr 318 blir en altfor stor belastning for Nesveien og for beboerne i 
området. 

Asbjørn Sørensen skriver bl.a. at tomtene Nesbakken 10 og 12 har fått flyttet grensene inn på 
veigrunnen som man ble tildelt da man kjøpte byggetomtene i Nesbakken.  

Vedtaket er også påklaget av Nesbakken veilag som bl.a. skriver at man ikke har tatt 
tilstrekkelig hensyn til tidligere innsendte merknader, ved at det ikke er gjort vesentlige 
endringer i planforslaget som imøtekommer merknaden. Klager merker seg at fagetatens 
primære anbefaling er å avvise planforslaget. Det vises videre til at Nesbakken har lav teknisk 
standard, er smal og lite oversiktlig og mangler møteplasser. 10 nye boenheter med adkomst 
fra Nesbakken vil føre med seg en vesentlig økning av trafikken. Det er vanskelig å se at de 
mindre utbedringene som ligger i planen vil bedre de trafikale forholdene og 
trafikksikkerheten i særlig grad. Det anføres også at adkomstforholdene langs 
Bekkjarvikveien heller ikke er tilfredsstillende, og selv om det er vist fortau for deler av 
strekningen i reguleringsplanen, så er det ikke gitt rekkefølgekrav. Klager viser videre til at 
nybyggene i planforslaget skiller seg vesentlig fra tidligere fortettinger, både i karakter og 
utnyttelsesgrad. Tomtene er for kompakt utnyttet og bryter med strøkskarakteren, spesielt 
gjelder det BB1 med sine fem boenheter. Det vises også til at planen heller ikke tilfredsstiller 
krav til uteoppholdsareal. 
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Klagene ble behandlet av Etat for byggesak og private planer 25.08.2014 som ikke tok 
klagene til følge. Saken ble deretter sendt Fylkesmannen i Hordaland for klagebehandling.

Fylkesmannens vurdering av saken:
Forvaltningsloven gjelder for Fylkesmannens behandling av saken. Det følger av 
rundskrivene T-8/86 og T-2/09 fra Miljøverndepartementet at Fylkesmannen som 
klageinstans kan prøve alle sider av vedtaket som er påklaget. Det følger likevel av 
forvaltningsloven (fvl) § 34 andre ledd at Fylkesmannen som klageinstans skal ta hensyn til 
det kommunale selvstyret ved prøvingen av det frie skjønn. 

I denne saken er det ikke innsigelser fra offentlige faginstanser mot reguleringsplanen slik 
denne er vedtatt i bystyret. Vilkårene for at kommunen kan godkjenne planen er derfor til 
stede, jf plan- og bygningsloven 2008 (pbl) § 12-12, jf § 12-13 og § 5-4.

Planområdet er på ca. 13.3 daa og ligger på Tertnes i Åsane. Planområdet har adkomst fra
nordvestre del av FV 241/Bekkjarvikveien. Eksisterende bebyggelse består hovedsakelig av
eneboliger. Planområdet er delt opp i 5 felt med variasjon mellom frittliggende bebyggelse i 
«BF 01-04», konsentrert bebyggelse i «BK01» og blokkbebyggelse i «BB01», med rom for 
13 nye boenheter, samt muligheter for ytterligere enheter (sekundærleiligheter) i BF02 og 
BF04.

I kommuneplanens arealdel inngår planområdet i et større sammenhengende område for
bebyggelse på Tertnes. Det er gitt bestemmelser i kommuneplanens arealdel om at ny 
bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det 
skal tas hensyn til eksisterende grønnstruktur. For boligbebyggelse er maksimal 
utnyttingsgrad % - BRA = 60 %. 

Ved utarbeiding av en reguleringsplan vil motstridende hensyn ofte gjøre seg gjeldende. 
Vurderingen av hva et område skal brukes til er i utgangspunktet underlagt 
planmyndighetenes frie skjønn. Spørsmålet er da om de vurderingene som ligger til grunn for 
reguleringsformål og reguleringsbestemmelser har vært tilstrekkelig grundige og bygger på 
lovlige reguleringsmessige hensyn.

Forholdet til kommuneplanens arealdel
Det følger av pbl § 11-6 at kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk for 
området. Formålet med arealdelen er å avgjøre hvordan arealet i kommunen skal brukes i 
fremtiden. Kommuneplanen skal således legges til grunn ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner. Private planforslag må således «innholdsmessig følge opp hovedtrekk og 
rammer i kommuneplanens arealdel», jf pbl § 12-3 tredje ledd. Selv om overordnede planer 
som utgangspunkt skal følges, vil ikke en reguleringsplan som er i strid med kommuneplanen 
være ugyldig. Det følger forutsetningsvis av pbl § 1-5 andre ledd som sier at ved motstrid vil 
en nyere reguleringsplan gå foran en eldre kommuneplan. 

Antall boenheter
I en av klagene er det stilt spørsmål hvor mange boenheter som er godkjent i planen. 

I kommunens klagevurdering er det bl.a. opplyst følgende:
I planbeskrivelsen punkt 8.4 er det oppgitt at det planlegges for til sammen 14 boenheter,
(ekskl. sekundærleiligheter), hvorav 13 vil være nye (4 nye enheter i BF01, én ny i BF04, og
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hhv. tre og fem nye i BK01 og BB01), noe som også samsvarer med de rammene som er gitt i
reguleringsbestemmelsene § 2.

Fylkesmannen viser her til kommunens redegjørelse og bemerker at det er en enebolig i BF04 
i dag som skal bygges ut til å bli en tomannsbolig slik at økningen for dette området er på en 
boenhet. Antall boenheter fremkommer også i reguleringsbestemmelsene § 2.

Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttingsgrad i dette området er på %-BRA = 60%. Etter teknisk forskrift 
(TEK10) § 5-8, vil fastsatt grad av utnytting som utgangspunkt gjelde både for det samlede 
arealet og den enkelte byggetomt, så sant annet ikke fremkommer i planen. Det er bare areal 
som er regulert til bebyggelse og anlegg som skal medregnes i grunnlaget for utregning av 
utnyttingsgrad. 

Planforslaget legger opp til en utnyttingsgrad som varierer fra % BRA = 28 % til 105 %, i
planområdet som helhet er det foreslått % BRA = 50 %.

I fagnotat av 23.09.2014 vurderer Etat for byggesak og private planers utnyttelsen av området
slik: 
Fagetaten ser ikke at området har spesielt god kollektivdekning eller sykkelstier, det er heller
ikke andre kvaliteter i området som tilsier at det skal godkjennes en høyere % BRA enn angitt
i kommuneplanen. Når det argumenteres for at % BRA for hele planen er i hht.
kommuneplanen er dette korrekt. Det vesentlige her er hvilke hensyn som skal ivaretas, et
hensyn er bevaring av områdets karakter, det tilsier at % BRA bør regnes ut i forhold til hver
enkel tomt. % BRA vil også variere mye ut ifra hvordan planen avgrenses, dersom
planavgrensningen fortsatt hadde vært slik den var ved varsel om oppstart første gang ville %
BRA for hele planen vært 80 %, altså i strid med kommuneplanen.

Som fagetaten påpekte i fagnotat til 1. gangs behandling er det først og fremst planlagt
bebyggelse i BB01, bygg 3 med fem boenheter og % BRA = 105 % som skiller seg ut i forhold 
til øvrig bebyggelse. Tomten er for kompakt utnyttet. Bygget skiller seg ut fra øvrig
bebyggelse både volummessig og at det er et leilighetsbygg i et område som stort sett består 
av eneboliger.

Parkeringskjeller under terreng og måten bygget er utformet/oppdelt på tilsier at tomten kan
bebygges med en noe høyere grad av utnytting enn kravene i kommuneplanen uten at det 
strider med omkringliggende bebyggelse. Det er fagetatens vurdering at felt BB01 kan ha en 
noe høyere utnyttelse enn kommuneplanen tilsier, men oppgitte % BRA og antall enhet bør 
reduseres.

Etat for byggesak og private planer foreslo da at % BRA burde reduseres fra 105 % til 80 % 
og antall boenheter til tre, i stedet for fem i område BB01.

I tilleggsnotat fra plankonsulenten skrives det bl.a. følgende om utnyttingen i planområdet:
Det er naturlig å se et større område under ett for å få et mer balansert bilde av utnyttingen
innenfor området som helhet og ikke bare innenfor det enkelte arealformålet som er satt til 
utbygging. Om en regner med hele det øvre arealet i reguleringsplanen utgjør dette et areal 
på 3680 m2, se kartutsnitt under (området er markert med rød stiplet linje). Innenfor
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dette området er det åpnet for en total utnytting på 2262 m2 (1197 m2 BRA innenfor BB01, ca. 
500 m2 BRA innenfor BF04 og 584 m2 innenfor BK01). Total % BRA, inkludert parkering, 
innenfor dette øvre området blir da på (2262 / 3680 m2 x 100 = 61,467) = 61,5 %

Om en ser hele planområdet under ett, og tar med alt areal vest for vegen Nesbakken, vil den 
totale utnyttingen være mindre. Utnyttingsgraden innenfor de respektive arealformålene er 
som i tabellen under og utgjør til sammen 3300m2. Dette gir en total BRA % på 3300 / 8300 x 
100 = 39,759 = 40 %

Eneboligtomt BF02 ble tatt ut av planen ved politisk behandling, og det er presisert for 
enkelte av områdene av sekundærleiligheter ikke tillates slik at utnyttelsen i den vedtatte 
reguleringsplanen blir mindre enn i planforslaget. Byrådet/bystyrets vurdering var at 
omfanget av BB01 kan aksepteres ut fra vist god tilpasning til tomt og (ut)siktforhold for 
naboer. 

Nærområdet til planområdet er i hovedsak bygget ut med eneboliger med relativt store tomter. 
Område BB01 med fem boenheter og % - BRA på 105 % skiller seg således ut i fra 
omkringliggende bebyggelse ved at eiendommen er mer kompakt utnyttet og ved at dette er et 
leilighetsbygg. Fylkesmannen deler kommunens oppfatning av parkeringskjeller under 
terreng og måten bygget er utformet/oppdelt på tilsier at tomten kan bebygges med en noe 
høyere grad av utnytting enn kravene i kommuneplanen uten at det strider med 
omkringliggende bebyggelse. Det er utarbeidet en rekke illustrasjoner av fremtidig utbygging 
som viser at selv med en høyere utnyttelse av denne eiendommen så vil ikke fremtidige bygg 
skille seg negativt ut i forhold til omkringliggende bebyggelse. Den lave utnyttelsen av deler 
av de andre tomtene i planområdet gjør også at denne eiendommen kan tillates å utnyttes mer 
kompakt uten at området endrer karakter fra å være et område med spredt småhusbebyggelse.   

Uteoppholdsareal
Krav til uteoppholdsareal ved utarbeiding av reguleringsplaner finnes i bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel pkt 10. Det er gitt ulike krav for ulike typer bebyggelse, og for 
fellesareal og privat areal. 

I reguleringsplanen er det gitt bestemmelser om uteareal i § 2.5 i reguleringsbestemmelsene. 
Her skilles det mellom fellesareal og privat areal. Det er videre vist et område for lek på 
reguleringskartet på 286m2, et område for felles uteopphold på 200m2 og et naturområde på 
829m2.

Etat for byggesak og private planer skriver i sitt fagnotat 23.09.2014 bl.a.:
Området består i stor grad av eneboliger med hage, det er mangel på lekeplasser og felles 
uteområder. Behovet for lekeplass i området tilsier at det ikke skal reduseres på kravene til 
uteoppholdsareal. Bestemmelsene må skille mellom privat og offentlig uteoppholdsareal og 
disse må være i hht. KPA 2010. Det forutsettes at kravene til privat uteoppholdsareal blir 
oppfylt innenfor de ulike feltene.

I tilleggsnotat fra plankonsulent står det bl.a. følgende i konklusjonen om tilgjengelig 
uteoppholdsareal:
For det øvre området (BB01, BK01 og BF04) har en krav om 400 m2 uteoppholdsareal. 
Planområdet legger til rette for 486 m2 lek og uteoppholdsareal. I tillegg innehar 
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planområdet over 400 m2 areal som vil kunne benyttes til uteoppholdsareal innenfor f_GN01, 
gangveger og areal satt til boligformål.

Innenfor BF01 sitter en igjen med 844 m2 tomt dersom en bygger etter maksimal utnyttelse. 
Fire enheter krever til sammen 800 m2 privat og felles uteoppholdsareal. BF01 har altså nok 
uteoppholdsareal.

Byrådets innstilling er at det må avsettes uteoppholdsareal i hht. KPA 2010, og dette må 
framgå av kart og bestemmelser.

Bestemmelsene til reguleringsplanen er etter dette endret, slik at det stilles krav om mer 
uteareal enn i opprinnelig planforslag som Etat for byggesak og private planer uttalte seg til i 
fagnotat av 23.09.2014. Reguleringsbestemmelsene setter bare delvis de samme krav til 
uteareal som kommuneplanens arealdel. For område BF04 som åpner for en tomannsbolig, er 
det satt krav om minimum 50m2 privatareal og 30m2 fellesareal. Kommuneplanens arealdel 
stiller krav om minimum 150m2 privatareal for tomannsboliger, i tillegg til 50m2 fellesareal 
for bygg med mindre enn fire enheter. For område BK01 som åpner for tre boenheter er det 
satt krav om 50m2 privatareal og 30m2 fellesareal per boenhet i reguleringsbestemmelsene § 
2.5.2. Kommuneplanens krav til fellesareal for bygg med mindre enn fire boenheter er 50m2

fellesareal per boenhet. 

Fylkesmannen kan ikke se at plankartet er endret på dette punkt. Fylkesmannen legger derfor 
til grunn at øvrig areal skal sikres innenfor det areal som er regulert til boligformål. Ut ifra de 
utregninger som plankonsulenten viser til, legger Fylkesmannen til grunn at det som 
utgangspunkt er tilstrekkelig areal tilgjengelig for å sikre at det blir tilstrekkelig uteareal. Det 
kan stilles spørsmål ved om alt dette arealet oppfyller kvalitetskravene i kommuneplanens 
arealdel til uteareal. Det må følges opp videre i den etterfølgende byggesaken at kravet til 
uteareal i reguleringsbestemmelsene blir oppfylt, både mht at det er tilstrekkelig areal og at 
arealet har nødvendige kvaliteter. Det er særlig viktig for å sikre barn og unge gode områder 
for utfoldelse og lek. 

Vegstandard og trafikksikkerhet
Spørsmål om trafikksikkerhet og veistandard innenfor planområdet og tilstøtende områder har 
vært sentrale i planarbeidet.

I Etat for byggesak og private planers fagnotat av 23.09.2013 skrives det bl.a. følgende om 
veiene i området:

Adkomst til boligene er vist via Nesbakken, som er en privat veg. De to tomannsboligene i felt 
BF01 vil få adkomst via Nesveien som også er en privat veg. Felles for begge vegene er at de 
har en lav teknisk standard, de er smale med bratte partier. Møteplasser er det stort sett bare 
der det er avkjørsler fra eksisterende boligtomter og vegkryss. Vegene har mange avkjørsler. 
Fra Bekkjarvikvegen til felt BB01, en strekning på ca 80-90 meter har Nesbakken hele 7 
avkjørsler i tillegg til at den stiger med over 10 meter, se profil vedlegg G.

Spørsmål om mertrafikk på veiene er kommentert i fagnotat til 1. gangs behandling og
fagetaten utrykker seg kritisk til økt trafikkmengde fra 15 nye boenheter. Det kommer klart
fram at det etter fagetatens skjønn ikke er tilfredsstillende adkomst, men at det er et behov for
å få avklart om det er mulig å utbedre eller oppruste Nesbakken med vekt på trafikksikkerhet.
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Det er ikke lagt opp til noe større utvidelse av Nesbakken, men det er lagt inne en møteplass i
svingen. Det er ikke foreslått rekkefølge bestemmelse for opparbeidelse av møteplass.
Forslagsstiller viser flere steder i merknadsskjema, vedlegg D til at realisering av planen vil
medføre en utbedring av vegen. Fagetaten kan ikke se utbedringer av særlig betydning som
ligger i planen, annet enn tidligere nevnte møteplass. Det må stilles krav til at møteplass og 
andre mulige utbedringer av vegen må finne sted før nye boenheter kan tas i bruk.

Felt BF01 har adkomst fra Nesveien, standard på veien er dårlig og den er svært bratt jf. 
profil vedlegg F Fagetaten ser at det er potensiale for å utbedre Nesveien, spesielt i forhold 
til stigning. Det anbefales derfor at det settes rekkefølgekrav om at felt BF01 ikke kan 
utbygges før vegen er utbedret og ikke er brattere enn 1:8.

Byrådet understreket i sin innstilling behovet for å ta inn rekkefølgekrav om utbedring av 
stigningsforhold og møteplass for å kunne bedre trafikksikkerhet innenfor realistiske 
muligheter i planområdet. 

I forbindelse med bystyrets vedtak ble det tatt inn et nytt pkt 1.9.8 der det heter at Nesbakken 
må være rustet opp i hht. denne plan før det kan gis midlertidig brukstillatelse i felt BK01, 
BF04 og BB01. Fylkesmannen kan ikke se at det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om 
opprusting av denne veien, men det er vist på plankartet at svingen øst for BB01 skal utvides 
slik at den kan brukes som møteplass. Det samsvarer med Etat for byggesaker og private 
planers oppfatning som fremkommer ved behandling av innkomne klager, samt 
planbeskrivelsen pkt 9.7. I tillegg er det inntatt krav i § 1.9.7 om at Nesveien skal være 
utbedret og ikke brattere enn 1:8 før utbygging av BF01 kan finne sted. 

I forbindelse med vurderingen av innkomne klage skriver Etat for byggesak og private planer 
bl.a. følgende:
Alle veger i planområdet er private, og det planlegges ikke for offentlig overtakelse. De
rettslige rammene for utforming og standard faller dermed utenfor de forskriftsmessige krav
(vegnormaler) som gjelder for offentlige veger etter veglova § 13. Forslagsstiller har i sin
planbeskrivelse likevel opplyst at Håndbok 017 fra Vegdirektoratet er lagt til grunn for alle
vegreguleringer. Planmyndigheten må uansett påse at det planlegges for en forsvarlig og 
trygg trafikkavvikling i tråd med gjeldende retningslinjer og lovgrunnlag.
Vurderingen av rekkefølgekrav knyttet til utbyggingen er skjønnsmessig, og tar utgangspunkt i 
at pålegg overfor utbygger må stå i et rimelig forhold til utbyggingens art og omfang.

Det er ikke omstridt at begge de private veiene innenfor planområdet har lav standard. I 
tillegg har krysset mellom Nesbakken og Bekkjarvikveien dårlig sikt. Etat for byggesak og 
private planer ønsket å avvise planforslaget da vegene i området ble ansett som så dårlig at de 
ikke bør belastes med mertrafikk før de blir vesentlig utbedret.

Bystyret satte rekkefølgekrav for utbedring av Nesveien og Nesbakken. Det er således lagt 
opp til en viss utbedring av de private veiene innenfor planområdet i 
reguleringsbestemmelsene § 1.9.7 og 1.9.8 (møteplass og stigningsforhold). 
Reguleringsplanen legger videre opp til sikring av siktsoner for utkjørsel fra Nesbakken til 
Bekkjarvikvegen. 

Den regulerte utbyggingen fører med seg økt trafikk på veier med relativt dårlig standard. 
Kommunen finner likevel å kunne tillate utbygging på vilkår at veiene utbedres noe.
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Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader til kommunens vurdering. I den vurderingen 
vektlegges det også at siktsonen for utkjørsel fra Nesbakken og til Bekkjarvikvegen utbedres 
slik at forholdene bedres i forhold til dagens situasjon på dette punkt.  
Fartsgrensen for Bekkjarvikveien er 50 km/t. Reguleringsplanen viser fortau på strekningen 
fra snuplassen og opp til avkjørselen til Nesbakken. Det er ikke satt rekkefølgekrav om 
opparbeidelse av dette fortauet i reguleringsplanen. Ut ifra størrelsen på utbyggingen og tallet 
på nye boenheter har ikke Fylkesmannen vesentlige merknader til at kommunen ikke har 
funnet grunn til å sette rekkefølgekrav til opparbeiding av fortauet. Fortauet er likevel vist i 
reguleringsplanen slik at det vil være mulig for det offentlige å sikre grunn til opparbeiding av 
fortauet.    

Barns interesser
Dette området mangler lekeplasser, og den planlagte lekeplassen vil bare dekke behovet for 
de nye beboerne i området. I tillegg til lekeplassen sikrer imidlertid reguleringsplanen noe 
grøntareal innenfor planområdet. Grøntstrukturene i planforslaget er "bundet" sammen med 
gangveger fra Nesbakken. Det gir muligheter for gangveg/stiforbindelse til Nesveien på 
nordsiden i planområdet. Dersom det etableres et grøntareal mot sjøen i tilstøtende 
reguleringsplan som er under utarbeidelse, vil det gi muligheter for å etablere en 
sammenhengende forbindelse til sjøen. Økt tilgjengelighet til grøntareal er positivt for barn og 
unges interesser.

Veiene i planområdet er bratte, smale og er uten fortau. Planforslaget legger opp til noen 
forbedringer av veiene, men også trafikken i planområdet vil øke. Selv om fortau ville bedret 
trafikksikkerheten i området, så er trafikken likevel såpass begrenset at Fylkesmannen ikke 
har vesentlige merknader til at det ikke er satt krav om fortau i planen. Dårlig veistandard gjør 
også at hastigheten vil måtte begrenses. 

Reguleringsplanen viser videre fortau langs Bekkjarvikvegen fra snuplassen og til Nesbakken. 
Selv om det ikke er knyttet rekkefølgekrav til dette fortauet, så er det likevel en forbedring av 
trafikksikkerheten i forhold til dagens situasjon ved at reguleringsplanen gir hjemmel for 
opparbeiding av fortau.  

Naboulemper
Utbygging i dette området fører med seg endringer for beboerne av de omkringliggende 
eiendommene. Flere boliger vil få endrede siktforhold, økt innsyn og endrede solforhold. Den 
planlagte bebyggelsen gir siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse og høyden på de 
planlagte byggene er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Fylkesmannen kan ikke se at 
ulempene er større enn hva som vil kunne påregnes i et område som er åpnet for 
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  

Eiendomsforhold
Kommunens oppgave som planmyndighet er å ta stilling til hva som er mest tjenlig arealbruk 
for et område og vurdere planforslag opp mot plan- og bygningslovens bestemmelser og 
forskrifter, arealpolitiske retningslinjer og kommuneplanens arealdel.

Reguleringsplanen endrer ikke på hvem som er eiendoms- eller rettighetshaver. Dersom et 
tiltak er avhengig av andre grunneieres samtykke for å kunne gjennomføres, må man i tilfelle 
inngå avtaler om det. Reguleringsplanen vil også kunne gi grunnlag for ekspropriasjon på 
nærmere bestemte vilkår, jf pbl § 16-2.
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Høydeangivelse
Pbl § 12-7 gir kommunen hjemmel til å fastsette høyder på bygninger i en reguleringsplan. I 
teknisk forskrift § 5-9 går det frem at gesims- og mønehøyde skal angis med kotetall eller i
meter fra planert terreng. 

I reguleringsbestemmelsene § 2.1.5 heter det at mønehøyde er uendret fra eksisterende bygg. 
Fylkesmannen gjør kommunen oppmerksom på at denne bestemmelsen ikke samsvarer med 
teknisk forskrift § 5-9, da mønehøyden ikke er angitt som kotehøyde eller meter over terreng. 
Dersom bestemmelsen ikke endres vil konsekvensen være at de alminnelige 
høydebegrensninger i pbl § 29-4 første ledd gjelder. 

Saksbehandling
Plan- og bygningslovens krav til offentliggjøring og medvirkning ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner i § 12-8 og § 12-10 synes å være ivaretatt i planprosessen. 

Uriktige opplysninger om skoleskyss i planbeskrivelsen kan ikke sies å ha hatt noen sentral 
betydning i saken, da det ikke synes å være vektlagt i andre dokumenter i saken. Det er da 
grunn til å regne med at denne feilen ikke kan ha virket bestemmende på innholdet i vedtaket, 
jf fvl 41, slik at kommunen sitt vedtak vil ikke være ugyldig av den grunn.

Misvisende størrelsesforhold vist i illustrasjonsplaner er uheldig, men Fylkesmannen kan ikke 
se at det kan tillegges særlig betydning, siden veisituasjonen og veistandard har vært et av de 
sentrale tema i saken. Adkomstforholdene, trafikksikkerhet og veistandard er således grundig 
beskrevet i saken og saken synes således tilstrekkelig belyst på dette punkt i samsvar med fvl 
§ 17 første ledd. 

Konklusjon:
Fylkesmannen finner, etter en gjennomgang av saksdokumentene, at reguleringsplanen i 
hovedsak er behandlet i samsvar med de krav som plan- og bygningsloven setter til 
utarbeidelse og vedtakelse av reguleringsplaner. Vi har heller ikke merknader til det 
planfaglige skjønnet som kommunen har utøvd i saken, jf forvaltningsloven § 34 andre ledd.

Klagene blir etter dette ikke tatt til følge.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan etter forvaltningsloven § 28 tredje ledd ikke 
påklages videre.

Med hilsen

Anne Kjersti Sande e.f. Laila Pedersen Kaland
seksjonsleder seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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Kopi til:
Rune Hagen Nesbakken 40A 5114 TERTNES
Nesbakken veilag v/Geir 
Mikkelsen

Nesbakken 22 5114 TERTNES

Nesveien veilag v/Trym Myrseth Nesveien 19 5114 TERTNES
Hans-Erik og Hildegunn Nygård Nesveien 7 5114 TERTNES
Torleif og Gunn Staaløy Nesveien 9 5114 TERTNES
Per Nicolai Hermansen Nesbakken 4 5114 TERTNES
Oline Johanne Systad Nesbakken 1 5114 TERTNES
Janikke Rasmussen Husebø Nesbakken 6 5114 TERTNES
Kirsten Nøttingsnes Kvernevika 8 5114 TERTNES
Annette Bergsland Rognstad Nesbakken 7 5114 TERTNES
Bjørg Sofie Hjelmeland Nesbakken 3 5114 TERTNES


