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Referat fra nabomøte 
02.03.2022, 18.30-19.30 
Sted: Digitalt via Teams 
 
Deltagere:  

1. Henning Onarheim honar@broadpark.no 
2. Astrid-Mette Husøy amhus@broadpark.no 
3. Roy Pettersen roypet2@frisurf.no 
4. Erik Engum erik@engum.com 
5. Åge Johansen johansena342@gmail.com 
6. Petter Kloster pirgen@online.no 
7. Frank Indrøy frank.indroy@sammen.no 
8. Raju & Indira Easwaran easraju@gmail.com 
9. I-Hao i-hao1997@live.de 
10. Lise Klokkeide lise-klo@hotmail.no 
11. Fantoftvegen 16, Styret styret.fantoftvegen16@gmail.com 
12. Per Morten Ohnstad permorten.ohnstad@gmail.com 
13. Øydis Ohnstad oydis.ohnstad@gmail.com 
14. Åsbakken vel asbakkenvel@gmail.com 
15. Arild Hovland arahov@online.no 
16. Sissel Andersen sissel.a@icloud.com 
17. Bara Bjoergvinsdottir bara@online.no 
18. Kjartan Jh Olafsson kjartan.olafsson@ift.uib.no 

 
- Tiltakshaver, Fantoft eiendom AS, var representert ved Knut R. Nergaard  

- Fra ABO Plan og Arkitektur deltok arealplanlegger Åshild Blomdal og arkitekt Alice Bigom  

 
Referent og møteleder: Åshild Blomdal 
 
Agenda: 

1. Innledning fra tiltakshaver  

2. Presentasjon av endringer i planforslaget – ABO 

3. Svare på spørsmål 

 
I forbindelse med begrenset høring av revidert utbyggingsforslag for Fantoftvegen 9 ble det 02.03.2022 
gjennomført digitalt nabomøte. Naboer ble varslet om høringen per brev sendt ut 21.03.2022. 
Høringsfrist er 21.03.2022 
 
Møtet ble innledet av Knut Nergaard, som gjorde rede for historikken i saken og bakgrunnen for at 
planarbeidet er satt i gang. Åshild Blomdal presenterte hovedendringene i planforslaget. Etter 
presentasjonen ble spørsmål som var sendt inn på forhånd lest opp, og besvart før det ble åpnet for 
spørsmål fra møtedeltakerne.  
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Presentasjonen inneholdt følgende sider:   
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Spørsmål sendt inn på forhånd:  
 
For Fantoftvegen 16 vil selvsagt eventuell skygge på ettermiddag og kveld være svært viktig: 
1. 3-D sol- og skyggeanalyser er illustrerende, men vi savner sol-skygge 3D-diagram over virkning for 

Fantoftveien 16 ved vårjevndøgn kl.15.00 og kl.18.00. (Ser at det finnes sol-skygge analyser sett 

rett ovenfra ved vårjevndøgn, men slike viser dårlig skyggeleggingen av en bygning på et tidspunkt 

der solen står lavt på himmelen). 

Svar:  
 

- 3D-modell ble vist i møtet, der de forspurte tidspunkt ble vist.  

- Illustrasjonene viser at ettermiddagssol i 2. etasje blir påvirket av foreslått bebyggelse. Vi gjør 

oppmerksom på at det ikke tatt høyde for Løvstakken ved vurdering av sol/skygge.  

- Sol/skygge illustrasjonen i 3D som ligger på nettsiden til ABO er supplert med vårjevndøgn 

kl.15.00 og kl.18.00 – filen heter: Sol_skyggeillustrasjon 3D 21.03 for ny løsning 

 
Blokkens høyde 
2. Finnes det en tilgjengelig illustrasjon/etasjeplan for etasje 5 som bedre viser hvilke deler av blokken 

som vil være høyere enn fire etasjer? 

Svar: 
- Ble vist i modellen 

- Illustrasjonsplanen som ligger som del av høringsmaterialet viser ulik farge på 4. og 5 etasje. 4- 

etasje er grønn, 5. etasje er brun. Heis og trapperom er vist i grått og går også til 5. etasje:  

 

                    Figur 1 Utklipp av tegnforklaring, illustrasjonsplan 

  

 

3. Hvor mye oppbygg, gjerder, kanter, heishus m.m. vil det være over foreslått maks. byggehøyde på 

81,0 m? 

Svar:  
- Det er ingen takterrasser på tak, kote 81 er inkludert gesims 

- Heishus kommer over kote 81, 2 stk – disse er vist på modellen og utgjør en liten del av takflaten  

- Det er ikke takterrasser i 5. etasje, kun 4. etasje.  Det vil komme rekkverk rundt takterrasser i 4. 

etasje.  

Blokkens plassering: 
4. Hvor nært vil blokken ligge ift. Fantoftveien 16? 

Svar: 
- 20 meter på det smaleste 
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5. Vil blokken gå helt til innsiden (vestsiden) av dagens fortau langs Fantoftveien? 

Svar:  
- Fortau utvides mot vest, til 3,5 meter, byggegrensen er 1,5 meter innenfor fortau  

 

6. Vil gulvnivå i 1.etasje ligge mye høyere enn gulvplan i bygget på dagens hagesenter? 

Svar:  
- Prosjektet ligger på kote 66 i planforslaget . Vi har ikke innmålt gulv i dagens hagesenter, men 

basert på kartgrunnlaget ligger planlagt prosjekt ca 60 cm høyere   

Blokkens utforming: 
7. Vil blokkens østside være en monoton, jevn flate, eller er fasaden ifm inngangspartiene trukket inn 

litt slik en kan få inntrykk av på Fig. 7 i Planbeskrivelsen (og slik at fasaden da vil virke litt mindre 

monoton og dominerende)? 

Svar: 
- Vi vet ikke endelig utforming enda. Dette er en mulighetsstudie. Det mangler rekkverk, vinduer 

mm. Vi må regne med at det kommer justering i forbindelse med rammetillatelse.  

- Det blir ikke bygging her før 1.1.2026 

 

8. Er det for hver av to oppganger i hver etasje påtenkt to gjennomgående leiligheter + tre mindre 

leiligheter i front, og med seks leiligheter i toppetasjen? 

Svar: 
- Per nå er 7 leiligheter i toppetasjen, ellers stemmer beskrivelsen i spørsmålet   

 

9. Har en nå forlatt tidligere ide om utkraging fom 3.etasje? 

Svar:  
- Ja, dette grepet var ikke ønsket fra kommunen side  

 

10. Bl.a. i planbeskrivelse Fig.29 «ser» en inn på trapper/to oppganger. Er dette bare ment som en 

illustrasjon der yttervegg på tegning er fjernet, eller er det reelt planlagt med åpen fasade på 

utsiden av trappene i blokken? 

Svar:  
- Det blir ikke åpent, mulig en del glass, det blir innvendig tilkomst til alle leiligheter  

 

11. Er det i blokken planlagt balkonger, eller franske balkonger, ut mot Fantoftveien? (Mao. vil en fra 

Fantoftvegen 16 i stor grad se rett inn til nye naboer 20 meter unna, og tilsvarende: de ser rett inn til 

oss? 

Svar:  
- Det er vist tre balkonger i hjørnet mot nordøst, ellers blir det ikke balkonger mot Fantoftvegen, 

men det kommer vinduer. Om det blir fransk balkong er ikke avklart.   

 

12. Kan det sies noe mer om størrelse på leilighetene, eksempelvis antall leiligheter <40 m2, 40-59, 60-

79, og >80 m2? 
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Svar: 
- Det er for tidlig å svare på, men prosjektet oppfyller minimum krav om 20% over 80 m2 med 

rekkehus, ligger som en føring i bestemmelsene. Detaljert planløsning blir avklart ved 

rammesøknad  

 
Reell utbygger: 
13. Fantoft Eiendom AS er eier/forslagsstiller, men hvilket større firma er reell utbygger? 

Svar:  
- Det er ingen kommersielle samarbeidsparter i prosjektet. Tiltakshaver ønsker å regulere ferdig 

før andre parter involveres  

 

En siste detalj:  Er innringet område (rødt) på blokken mot nord (altså rett øst for takterrassen på 
nordsiden av bygget) planlagt med 5 etasjer ? (I så fall er det jo tilnærmet ingen nedtrapping av 
byggehøyde på nordsiden av blokken. ) 
 

 
 
Svar: 

- Ja, her er det 5. etasjer  
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Andre spørsmål stilt i møtet:  
 
Har man gått vekk i fra familieleiligheter, slik der var ønskelig fra kommunen side? 
Svar: 

- Nei, det legges opp til familieboliger i rekkehusene.  

Hvordan er parkering og gjesteparkering løst? 
Svar: 

- All innkjøring er samlet til en avkjørsel sør i området, med tilkomst ned i parkeringsanlegg nede i 

bakken. Det er ingen gjesteplasser på bakkeplan.  

- Parkeringsdekningen er satt til 0,8 per 100 m2 bolig   

 
Parkering, er utfordring fordi det mangler gjesteparkering i området, har dere tenkt på det? 
Svar: 

- Ja, vi er klar over dette, men Bergen kommune sine føringer for parkering er strenge og legger 

sterke føringer for hvor mange plasser det kan reguleres for. Det legges opp til at besøkende må 

benytte kollektive reisemåter, som bybane.  

Hvor mye av tomten skal graves ut med kjeller? 
Svar:  

- Område under blokken, ikke rekkehusene  

Hva med HC-gjestparkering på bakken? 
Svar: 

- Dette er ikke diskutert nærmere, vi tar med innspillet i det videre arbeidet   

Hva er prosessen fra nå frem til spaden stikkes i jorden? 
Svar: 

- Etter merknadsfristen er gått ut bearbeides og ferdigstilles planmaterialet og sendes inn til 

kommunens planavdeling  

- Kommunen behandler planforslaget og utformer et fagnotat, med sin anbefaling 

- Saken sendes til byrådsavdeling for behandling  

- Byrådsavdelingen gir sin innstilling til byrådet  

- Saken kommer først i Utvalg for miljø og byutvikling som gir sin innstilling til Bystyret  

- Det er Bystyret som vedtar reguleringsplanen 

- Fantoft eiendom vil knytte til seg en samarbeidspart når planen er vedtatt  

Kommentar fra nabo: det ble tidligere avdekket feil i kartgrunnlaget for nivå ved parkeringsplass ved 
kirken, håper dere har rett kartgrunnlag.  
 
Kjartan Olafsson, Åsbakken 6 
Kommentar: Det er problem med overvann i området – ønsker nærmere involvering i forbindelse med 
detaljprosjektering 
 
Svar:  

- Det er laget en VA-rammeplan for området som omhandler overvannshåndtering, der prinsipp 

om håndtering av eget overvann på egen grunn er lagt til grunn 

- Endelig løsning for overvannshåndtering utformes i forbindelse med detaljprosjektering 
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Dagens mur i sør, mot parkeringsplass til kirken – skal nivået økes på denne?  
Svar: 

- Dette må detaljeres nærmere, kan ikke svare på det nå 

Er det forurensede masser i grunnen?  
Svar: 

- Ikke som vi er kjent med.  

Det bygges, eller planlegges for, mange nye boenheter i området. Er mengden utbygging diskutert opp 
mot kapasitet på bybanen og tilgang på grøntareal? 
Svar: 

- Nei, dette har ikke vært tema. Det er i samsvar med Bergen kommune sin politikk å fortette 

rundt bybanestopp.  

- Det er god tilgang til grønne områder, som Storetveitmarken og arealet rundt Fantoft stavkirke. 

- Kravene til uteoppholdsareal innaenfor planområdet oppfylles.  

Hvordan er rekkehusene utformet? 
Svar:  

- Rekkehusene er i tre etasjer – det kommer ikke loft i tillegg, og det er ikke tenkt takterrasser  

Hvilke restriksjoner vil utbygger måtte forholde seg til?  
Svar: 

- Utbygger vil måtte forholde seg til byggehøyder, byggegrenser og utnyttelsesgrad, samt øvrige 

føringer i planens bestemmelser. Dette er juridisk bindene føringer. 

- I tillegg er illustrasjonsplanen retningsgivende for kommende utbygging  

- Dersom en utbygger vil utfordre på høyder eller andre løsninger vil det kreve dispensasjon fra 

planen, og naboer skal varsles og gis anledning til å komme med merknader til eventuelle 

dispensasjoner i byggesak 

- Bergen kommune er restriktive med å gi dispensjoner fra nylig vedtatte planer.  

Var det vurdert andre utbyggingsløsninger tidligere? F.eks punkt hus og tre- og fire etasjer? 
Svar: 

- Ja, i tidlig fase var andre forslag vurdert og drøftet med kommunen, men disse ble ikke akseptert 

av kommunen  

Det ser ut som blokken heller fra oss – stemmer det?   
Svar:  

- Nei – blokken har flate tak og rette vegger.  

 

Etterskrift: 

Morten Haldorsen, beboer i Åsbakken 1, har på grunn av en feil ved henting av den digitale nabolisten 

ikke fått varslingsbrev tilsendt i posten. Vi oppdaget feilen etter e-post henvendelse fra Haldorsen. Vi 

har besvart e-posten og sendt varslingsbrevet i egen e-post 03.03.2022.  


