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Skriftlig spørsmål nr 33 til KKIN 031213 fra repr Ruth Sølvi Brudvik (A) vedr 

premisser for planarbeid på Krohnsminde Idrettsplass  
 

Representanten Ruth Sølvi Brudvik (A) har fremsatt følgende spørsmål: 

 

«Premisser for planarbeid på Krohnsminde idrettsplass 

Bergen bystyre fattet i sak 216/10 følgende vedtak i saken «Krohnsminde idrettsplass, videre 

utvikling av tomten mot Ibsensgate»: «Bergen bystyre ber byrådet starte arbeidet med å endre 

gjeldende reguleringsplan for Krohnsminde idrettsplass (tomt F2) fra byggeformålet 

kontor/offentlig til formålet friområde anlegg for lek, idrett og sport, og byggeområde for 

offentlig bygning med kombinasjonsformålet barnehage/idrett».   

 

I byrådssak 1227/13 fattet byrådet vedtak om å omregulere tom F2 (beliggenhet mot Ibsens 

gt.) til idrettslige formål «hvor det skal vurderes mulige løsninger for å plassere et idrettsbygg 

som kan gi lokaliteter for flerbruk av ulike idretter, eksempelvis kampsport, klatring, dans og 

andre.» Videre: «Det idrettslige formålet utdypes og drøftes med Idrettsrådet i forbindelse 

med rullering av idrettsplanen og vil søkes innarbeidet i den forestående reguleringsendring». 

 

Samtidig sies det også i byrådssaken at.. «Dersom en opprettholder bygningsvolumet i 

gjeldende plan, vil det også være mulig å bygge arealer for utleie til kontor eller annen 

næringsvirksomhet med små krav til parkeringsdekning». 

 

Videre i høst har entreprenør Rambøll på vegne av Bergen Kommune hatt høring ang. 

planene for utbyggingen. I høringsnotatet åpnes det for at tomten også kan brukes til 

boligformål.  I sitt tilsvar har Idrettsrådet etter et internt møte der også beboerorganisasjoner 

m.m. var representert, avgitt et høringsvar der de lister opp behov for idretten og nærmiljøet 

og understreker at de ønsker å bli involvert i det videre planarbeidet. 

 

Samtidig blir det uttrykt bekymring for at Rambøll i sitt høringsbrev også la frem muligheten 

for at deler av tomten kunne brukes til boligformål. 
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I denne omreguleringsprosessen har følgelig byrådet og deres tjenesteleverandør lagt frem 

muligheten for også å kunne bruke tomten til næring og boligformålformål, noe som er 

hovedformålet i den alt eksisterende reguleringsplanen. 

 

Spørsmål: 

Hvordan vil byrådet sikre at det blir idrettens og nærmiljøets behov som blir prioritert i den 

forestående utbyggingen?» 

 

 

 

Kristi Lien - saksbehandler 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

 

 

 


