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Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering. 
I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for 
Fana, gnr. 40, gnr. 24m.fl., Steinerskolen Skjold Bergen kommune  

Steinerskolen på Skjold er tiltakshaver.  

Og Arkitekter er utførende konsulent for planarbeidet. 

Planområdet har adresse Harald Skjolds Veg 32, 5236 Rådal og omfatter flere skolebygg tilknyttet 
Rudolf Steinerskolen i Bergen kommune. Det er vedlagt er et oversiktskart som viser planområdet i 
større sammenheng, et kart som viser plangrense for planområdet, samt et kartutsnitt fra gjeldende 
arealdel av kommuneplanen. 

Planområdet er på ca. 35 daa. Området er i gjeldende kommuneplan for 2018 i ytre fortettingssone 
samt grønnstruktur. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til erverv. 

Formålet med reguleringsplanen er å endre reguleringsformål fra erverv til barnehage og 
undervisningsformål, samt å sikre grøntstrukturen ved regulering. Arbeidet med reguleringsplanen vil 
også kunne medføre andre endringer. Planprosessen vil også utrede avkjørsler og internveier i 
området.  

Innspill og merknader sendes skriftlig til: Og Arkitekter AS, Kanalveien 11, 5068 Bergen, eller e-post: 
post@ogarkitekter.no, og merkes «Regulering Steinerskolen».  

Frist for merknader er satt til 23.08.2019.  

Planforslaget vil utarbeides etter merknadsfristen. Alle mottatte innspill og merknader vil bli vedlagt 
plansaken når den sendes inn til Bergen kommune for saksbehandling. Det er derfor ikke nødvendig 
å sende kopi til Bergen kommune. Etter første gangs behandling blir planen lagt ut til offentlig 
ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre 
politisk behandling. For mer informasjon om reguleringsplaner og planprosesser vises det til:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/ 

Tilsvarende informasjon som er gitt i dette brev er tilgjengelig på www.ogarkitekter.no/kunngjoringer. 
Her finner du også referat fra oppstartsmøte. Spørsmål angående dette varsel kan rettes til Og 
Arkitekter as ved Terje Grøstad, tlf 975 54 391. 

Med vennlig hilsen 

Terje Grøstad 
Og Arkitekter as 



 

 

Varslingskart med foreslått plangrense Flyfoto 

 
 
 
Varslingskart og planområde 
 
 


