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BERGEN KOMMUNE 

Byrådsleders avdeling 

 

 

 

 

 Saknr 1491-10 

 Emnekode 03 

 Arkivsak 201001740 

 

 

 

Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø 

 

 

 

Høring - forslag til endringer i kartforskriften. 

 

Byrådet behandlet saken i møtet 211210 sak 1491-10 og fattet følgende vedtak: 

 

1. Byrådets vurderinger/merknader utgjør Bergen kommunes høringsuttalelse til forslag 

til endring i kart- og planforskriften. 

2. Melding om vedtak oversendes Bystyrets kontor. 

 

 

 

 

Byrådsleders avdeling, 21. desember 2010 

 

 

 

Svein Klæboe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Bystyrets kontor 
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Dato:  20. desember 2010 

 Byrådssak  
1491/10  

 
 
Byrådet 
 
 
 
Høring - forslag til endringer i kartforskriften. 
 
 KJNO SARK-03-201001740-216 
 
 
 
Hva saken gjelder:  
Miljøverndepartementet sendte den 2. desember 2010 forslag til endring i forskrift om kart, 
stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister av 29. juni 2010 nr 1033 (kart- 
og planforskriften) ut på høring. Frist for uttalelse er satt til 22. desember 2010. 

Forslagene er knyttet til behov for noen mindre justeringer og presiseringer på bakgrunn av 
tilbakemeldinger fra brukere. Enkelte punkter er ifølge departementet kun av redaksjonell art. 
Fristen er satt så kort da det er tale om små endringer og justeringer, og det er ønskelig å få 
iverksatt endringene fra 1. januar 2011.  

Vedtakskompetanse: 
Byrådets fullmakter § 5 vedtatt av bystyret 24.04.2006, sak 102: 
Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle 
saker, som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser 
avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. 
 
Saken ansees ikke å være av prinsipiell karakter.  
 
Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 
 

1. Byrådets vurderinger/merknader utgjør Bergen kommunes høringsuttalelse til forslag 
til endring i kart- og planforskriften. 

2. Melding om vedtak oversendes Bystyrets kontor. 
 
 
 
Lisbeth Iversen 
byråd for byutvikling, klima og miljø  
 
 
Bilag: høringsbrev datert 02.12.2010
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Saksutredning: 
Endringsforslaget, jfr. vedlagte høringsbrev, gjelder i korte trekk følgende: 
 
 Forskriftens § 8 annet ledd, Krav til den private kartleggingen, ny ordlyd:  

Det foreslås en endring som innebærer at det ikke lenger bare er i tettbygde områder at 
kommunen skal kunne kreve høyere kvalitet på geodata. Vil kunne kreves i alle områder hvor 
det er mulighet for høyt konfliktnivå. 

 Byrådet slutter seg til dette endringsforslag. 

 Forskriftens § 10 tredje ledd, Særskilte krav til digital arealplan, ny ordlyd:  

Foreslått endring er en harmonisering / tilpassing til ordlyden i plan- og bygningsloves § 12-
11 første ledd første punktum og til § 1 i forskrift om tidsfrister og sanksjoner ved 
overtredelse av tidsfrister for private forslag til detaljregulering. Forslaget angir at 12- ukers 
fristen for behandling av planforslag begynner å løpe når kommunen har mottatt 
planforslaget. Hvis planforslaget ikke tilfredsstiller de nasjonale tekniske kvalitetskravene 
løper fristen likevel til kommunen gir forslagsstiller melding om dette. Da kan den stanses. 
Tidsfristen fortsetter å løpe når tilfredsstillende materiale er kommet inn. Dette er i samsvar 
med den praksis Bergen kommunen har hatt i lengre tid. 

 Byrådet slutter seg til dette endringsforslaget. 

 Forskriftens § 12 annet ledd bokstav a, Digitalt planregister, ny ordlyd: 

Paragrafen omtaler tekniske krav til vedtatte arealplaner som skal føres inn i det digitale 
planregisteret. Foreslått endring er en redigeringsmessig endring som gjør teksten mer presis. 
Det materielle innholdet i teksten endres ikke.   

 Byrådet har ingen kommentar til endringsforslaget. 

 

 Vedlegg I til kart og planforskriften, Endringer i arealformål, underformål og 
kodeangivelser:   

Endringsforslagene har bakgrunn i de første erfaringene man har gjort med praktisk bruk av 
de nye kodene for arealformål ved framstilling av kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan. Det er avdekket behov for noen mindre justeringer og presiseringer.  

Endringene medfører bl.a. at ulike kombinasjoner av underformål hvor næring inngår blir 
slettet. Gågate innlemmes i underformålet Gatetun. Hovedformålet Parkeringsplasser endres 
til Parkering. Underformålet Småbåtanlegg slettes (Småbåthavn opprettholdes, for anlegg av 
allmenn karakter). Underformålet Uthus/naust/badehus flyttes fra hovedformålskategorien 
Friluftsområde, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone til 
hovedformålskategori Bebyggelse og anlegg underformål Andre typer bebyggelse og anlegg.   



 

3 

Byrådet viser til den korte fristen, som ikke har muliggjort en grundig vurdering av 
konsekvensene av de foreslåtte formålsendringene. Kun noen av endringene blir 
kommentert: 

Byrådet anbefaler at det gjøres en vurdering av om det i det hele er formålstjenelig å 
opprettholde det vidtfavnende og upresise begrepet næring, jfr. kode 1824 
(næring/tjenesteyting), som med forslaget fortsatt er opprettholdt. Det bør også 
vurderes om kategorien tjenesteyting er en formålstjenelig kategori, da heller ikke den 
er særlig entydig mht. innhold. En definisjon av begrepet er ønskelig, dersom den 
opprettholdes. Kombinasjonen næring/tjenesteyting framstår som en sekkepost, og 
dersom det ikke er meningen at serien med kombinerte underformål 1801-1899 skal 
være uttømmende så bør det heller vurderes å opprette en egen kodeverdi for Andre 
kombinerte underformål, slik det er gjort i øvrige kodeserier. Nærmere beskrivelse av 
kombinasjonen kan gis i skriftlig bestemmelse.  

 


