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Høring - Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 

Byrådet i Bergen behandlet saken i møtet 241013 sak 1466-13 1 og fattet følgende vedtak: 

 

«1. Bergen kommune avgir høringsuttale til Statlig planretningslinje for samordnet bolig- 

, areal- og transportplanlegging, slik det framgår av byrådens forslag. 

2. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor.» 

  

Byrådens merknader: 

«Som utgangspunkt kan en storby som Bergen selv ivareta arealpolitikken, herunder 

kjøpesentre 

og handel gjennom sin kommuneplanprosess, uten at det går på bekostning av det regionale 

perspektivet. 

Bergen kommune vil understreke betydningen av at retningslinjen gir tydelige føringer, slik at 

det ikke oppstår tvil om grunnlaget for innspill eller eventuelle innsigelser i en planprosess. 

De nye retningslinjene er en videreføring og oppdatering av Rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging (1993). Bergen kommune sin arealstrategi 

bygger i hovedsak på de tidligere retningslinjene, og forslaget til nye retningslinjer vil derfor 

ikke medføre vesentlige endringer i kommunens opplegg for behandling av planer etter plan- 

og bygningsloven eller utarbeidelse av ny arealdel til kommuneplanen. 

 

Den nye statlige planretningslinjen legger større vekt på regionale planer og 

beslutningsunderlaget (konsekvensutredninger, prognoser, etc) enn tidligere rikspolitiske 

retningslinjer. Dette er i tråd med planloven som trådte i kraft i 2009. Den nye retningslinjen 

er tydeligere på ulike myndigheters ansvar, og den har noe større fokus på behovet for boliger 

enn tidligere. Retningslinjen anbefaler at samfunnsdelen til kommuneplanen bør inneholde et 

arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov til boliger. 

 

På side 2 i saken er det beskrevet et sammendrag av retningslinjene i saken. Når det gjelder 

punkt 6 der det blant annet vises til «statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre 

og handel» pågår det er en egen høring relatert til slike bestemmelser. Når det gjelder Bergen 

kommunes synspunkt til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesenter og handel, 

vises til synspunkt inntatt i den aktuelle høringssaken. Bergen kommune legger til grunn at 
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kommuneplanens arealdel som Miljøverndepartementet behandlet i april 2013, fastlegger 

senterstrukturen innenfor by-kommunen. 

 

Det er viktig at retningslinjen er logisk bygget opp og lett å finne fram i. Rent praktisk bør det 

derfor vurderes å innføre beskrivende overskrifter til hvert underpunkt. I punkt 4 der selve 

retningslinjen beskrives, vil en overskrift for hvert av punktene 4.1 – 4.9 kunne være 

hensiktsmessig og til stor nytte når retningslinjen skal anvendes i praktisk planarbeid. Bergen 

kommune har også merket seg at noen av underpunktene delvis overlapper hverandre rent 

tematisk, for eksempel punktene 4.3 og 4.4. 

 

Ut over dette har Bergen kommune ingen vesentlige merknader til retningslinjen.» 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

 

Sidsel Daviknes Sørgard - fagkonsulent 

Marit Sørstrøm - seksjonssjef 
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