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Spørsmål til fylkesordfører i Fylkesutvalget 8.juni 2020
Fra Terje Søviknes, FrP

Næringsvennlig holdning til restaurantnæringen – uteservering i Bergen Sentrum
Fra 2020 har Vestland fylkeskommunene overtatt ansvaret for fylkesveier fra Statens Vegvesen. Dermed har fylket
også overtatt myndighet etter Veglova vedr. leie av trafikkareal til andre formål enn trafikkformål, jf. Veglova §57,
2.ledd, 2.punkt.
Dette betyr f.eks at restaurantbransjen må søke Vestland fylkeskommune om eventuell leie av deler av
fortausareal til uteservering langs fylkesvei.
I Bergen sentrum har vi flere slike saker, og jeg vil rette oppmerksomheten på flere søknader langs Fv. 585 over
Torget. Her ligger restaurantene Felix, Metz Bar, Harbour Cafe, Zupperia og Scruffy Murphys på rekke og rad, og
alle har hatt uteservering på deler av fortauet i mange år. Dette har fungert utmerket, og har ikke vært til hinder
for myke trafikkanter.
I 2019 fattet Statens Vegvesen vedtak om redusert uteserveringsareal for flere av aktørene, men dette ble
påklaget og klagene ble ikke behandlet av SVV. Nå i 2020 har aktørene søkt Vestland fylkeskommune om leie av
tilsvarene uteserveringsareal som tidligere år. I vedtak av 29.05.20 er flere av arealene vesentlig innsnevret, og
flere restauranter har i praksis fått uteserveringen mer enn halvert. Se vedlagte eksempel fra Felix.
I vedtaksbrev av 29.05.20 til Felix viser fylkeskommunen til at Kommunedelplanen for Bergen sentrum angir 3
meter fortausbredde i området, men at fylket på grunn av mye trafikk over torget ønsker 4 meter fortausbredde.
Allikevel viser endelig vedtak basert på kartutsnitt at fortausbredden settes til både 5, 6 og 7 meter, noe som føre
til dramatisk redusert uteserveringsareal. Det er således ikke samsvar mellom premissene og argumentasjonen i
brevet, og endelig vedtak. Det kan derfor virke som om fylkeskommunen ikke har gjort en reell vurdering av
søknadene, men i stor grad kopiert saksbehandling fra Statens Vegvesen i 2019.
Aktørene har formidlet at de ikke har problemer med 4 meter fortausbredde, men at de basert på ovenstående vil
klage på vedtaket.
For flere av restaurantene fører innsnevringen av uteserveringsarealet til betydelig inntektsbortfall. Dette blir
ekstra kritisk på toppen av de negative effektene av koronapandemien, og setter arbeidsplasser og bedrifter i
fare. Restauranttilbudet, og spesielt uteserveringstilbudet på Torget, er et viktig element i bybildet i Bergen ‐
spesielt i sommerhalvåret der man i hovedsak retter seg mot turister.
Spørsmål;
Vestland fylkeskommune skal legge til rette for næringslivet, samtidig som vi ivaretar andre interesser som i dette
tilfellet sikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter.
Vil fylkesordføreren ta initiativ til en reell klagebehandling med synfaring langs FV 585 for å sikre at begge hensyn
blir ivaretatt?
Vil fylkesordfører før 2021‐sesongen ta initiativ til en dialog mellom fylkeskommunen og
grunneierne/restauranteierne på Torget slik at vi kan få optimalisert bruken av arealet, skape forutsigbarhet og
dermed muliggjøre en oppgradering av området i regi grunneierne?

Med vennlig hilsen
Terje Søviknes
Gruppeleder Vestland FrP

