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Det vises til oversendelse av 13. juli 2012 fra Fylkesmannen i Hordaland. 

Kommuneplanen for Bergen er sendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi det 
gjenstår fem innsigelser: Fire fra fylkesmannen knyttet til parkeringsbestemmelser, 
rekkefølgekrav til kollektivløsninger, boligområdet Aadland og naustområder, og en fra 
Jernbaneverket knyttet til godsterminalområdet på Nygårdstangen. 

Miljøverndepartementet mener at Bergen kommune er godt på vei mot en mer 
bærekraftig byutvikling i samsvar med nasjonale mål, men at det er behov for mer 
restriktive tiltak enn det kommunen har vedtatt. 

Miljøverndepartementet godkjenner Bergen kommuneplan med følgende 
endringer: 

Parkering 
Bestemmelsens punkt 15 endres. Dette innebærer en reduksjon i antall 
parkeringsplasser i sone Pl og P4 i forhold til kommunens vedtak. Antall 
parkeringsplasser for sykkel i sone Pl økes med 50 prosent. Departementet 
mener dette er nødvendig for å redusere bilbruken og stimulere til økt 
kollektivtransport. Av hensyn til lokal luftkvalitet utvides sone Pl til også å 
omfatte Danmarksplass og Solheimsviken. Innsigelsen fra fylkesmannen tas 
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dermed til følge. 

Rekkefølgekrav om kollektivdekning 
Miljøverndepartementet godkjenner rekkefølgebestemmelsene som er 
framforhandlet mellom fylkesmannen og kommunen etter at kommuneplanen 
ble oversendt departementet for innsigelsesbehandling. 

Boligområdet Aadland 
Departementet godkjenner byggeområde for boliger på Aadland. Miljøvennlige 
transportløsninger, avgrensning av byggeområdet, omfang av utbyggingen og 
hensyn til flystøy skal inngå i en helhetlig vurdering i forbindelse med arbeidet 
med kommunedelplan for Birkeland, Liland, Aadland og Espeland. Etablering 
av et velfungerende gang- og sykkelvegnett med god tilknytning til bybanen og 
funksjonell sykkelparkering skal også inngå i dette arbeidet. Aktuelle tiltak 
skal innarbeides i reguleringsplanen for området. 

Departementet har i sin avgjørelse vektlagt at det er underdekning av boliger i 
denne bydelen i forhold til arbeidsplasser og at det er mulig å legge til rette for 
miljøvennlige transportløsninger. Departementet ser også positivt på at det 
planlegges nullutslippsboliger som vil gi viktig erfaring for nye prosjekter. 
Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge. 

Naustområder 
Departementet godkjenner ikke kommuneplanens arealdel for naustområdene 
som vedtatt av kommunen, men endrer planen slik at arealformålene fra 
tidligere kommuneplan videreføres. Det betyr at tidligere byggeområder 
videreføres og at det stilles krav om reguleringsplan, og at tidligere landbruks-, 
natur- og friluftsområder også viderføres. Kommunen må foreta en grundigere 
gjennomgang av strandsonen inkludert naustområder og småbåthavner ved 
neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Bergen kommune er i et 
pressområde med lite tilgjengelig strandsone, og naustområdene må 
gjennomgås grundigere for å unngå videre nedbygging og sikre at allmenne 
hensyn blir ivaretatt. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge. 

Godsterminalområdet Nygårdstangen 
Miljøverndepartementet mener at det av hensyn til byutviklingen må arbeides 
for at godsvirksomheten flyttes fra Nygårdstangen. Fram til en ny terminal kan 
stå ferdig, må eksisterende virksomhet gis nødvendig utviklingsmulighet. 
Departementet godkjenner ikke hensynssonen og endrer bestemmelsene slik 
at det stilles krav om reguleringsplan for nødvendige bygge- og anleggstiltak 
fram til godsterminalen kan flyttes. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas dermed 
delvis til følge. 
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