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Deres ref.:     Vår ref.: ard17020  Bergen: 10.07.2017 

VARSEL OM REGULERINGSENDRING ELLER MINDRE ENDRING AV DELER AV 

REGULERINGSPLAN BERGENHUS GNR 168 BNR 1063 m. fl., SANDVIKEN, 

NYHAVNSBUKTEN  
 
I samsvar med plan– og bygningsloven (pbl) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver Akasia 
Eiendomsforvaltning AS, Bymuseet i Bergen og Selvaag Bolig AS at det vil sendes søknad til Bergen 
kommune om reguleringsendring eller mindre endring, av deler av reguleringsplanen for BERGENHUS 
GNR 168 BNR 1063 m. fl., SANDVIKEN, NYHAVNSBUKTEN med planID: 18200000, vedtatt 21.09.2009.   
 
Reguleringsplan: 
En endring av reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan 
fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller 
utvidelse av eksisterende tiltak. 
En mindre endring av reguleringsplan har ikke de samme kravene til dokumentasjon som en vanlig 
reguleringsendring. Avhengig av type endringer og konsekvensene av disse vil en mindre 
reguleringsendring kunne vedtas av planadministrasjonen i Bergen kommune.      
 
Om plansaken blir behandlet som en reguleringsendring eller en mindre endring er avhengig av hvilke 
tilbakemeldinger denne varslingen og en begrenset høringsrunde fører med seg.   
 
Planområdet: 
Planområdet ligger ved Nyhavnsveien nr. 4 og nr. 6 like nordvest for hovedinngangen til Gamle Bergen 
Museum. Planområdet tar med seg deler av Nyhavnsveien i øst og strekker seg mot nye boliger i Nyhavn i 
vest. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 168, bnr. 929, 2075, deler av 2003, deler av 925 og deler 
av 2141.  
 
Formålet med planendringen 
Tiltakshaverne ønsker å gjøre diverse mindre endringer/justeringer i gjeldende plan. De planlagte 
endringene utfordrer i liten grad gjeldende plan. Endringene vil kun føre til mindre justeringer i 
plankartet og i planbestemmelsene.  
 
En ønsker blant annet å justere den regulerte gangvegtraseen mellom AB1 og AB2/AF noe. Bakgrunnen 
for justeringen av gangvegen er å unngå de store terrenginngrepene etablering av regulert trapp ned 
mot Nyhavnsbukten ville ført til. En ønsker nå å legge en trapp utenpå fjellet og oppgradere 
eksisterende gangveg, som ligger godt i terrenget i retning av Øvre del av Nyhavnsveien, til gangveg.  
 
Det vil gjennomføres en ny vurdering av begrensningene og mulighetene innenfor formålene AB1 og 
AB2/AF i forbindelse med gjennomført arkitektkonkurranse for ny barnehage og nytt visningssenter for 
Gamle Bergen museum. Blant annet vil nytt visningssenter, som er regulert under grunnen flyttes over 
bakken. Det vil trolig være nødvendig å endre på byggegrenser, men en vil holde seg innenfor regulerte 
høyder og maksimal utnytting i gjeldende reguleringsplan.   
 
Endringsprosessen vil videre se på parkeringsløsninger og tiltak for eventuell opprydning av 
parkeringssituasjonen i Nyhavnsveien. I tillegg vil en se på snuareal, tilkomst og andre deler av den 
interne trafikkavløsningen i området mot Nyhavnsvegen og i Nyhavnsvegen knyttet opp mot barnehage- 
og museumsaktivitet.  
 
Reguleringsendringen vil føre til endringer/justeringer i både plankart og planbestemmelser, men 
endringene anses å være av så liten betydning, at det vil bli vurdert å håndtere saken som en mindre 
endring.  
 
Planarbeidet blir varslet i Bergens Tidende, og alle relevante dokumenter vil ligge på nettsiden til 
www.ardarealplan.no. I tillegg til at naboer/grunneiere og andre aktuelle parter blir tilskrevet.  
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Merknader 
Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig 
eller elektronisk til:  

Ard arealplan as 
Nygårdsgaten 114 
5008 Bergen 
e-post: post@ardarealplan.no 

 
Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill eller merknader til Bergen kommune. Alle mottatte 
dokument, innspill og merknader vil bli sendt til Bergen kommune sammen med forslaget til mindre 
endring/planendring for området.  

Frist for innspill/merknader er satt til 30.08.2017.  

Videre saksgang 
Dersom reguleringsendringen etter gjennomgang av innspill og merknader blir vurdert til å kunne 
gjennomføres som en mindre endring vil det innhentes uttale fra berørte myndigheter, og eiere/festere 
av eiendommer som direkte berøres av et vedtak om mindre endring. De berørte partene vil kunne 
uttale seg til justert plankart, justerte planbestemmelser og en forenklet planbeskrivelse, som tar for 
seg de aktuelle endringene og konsekvensene av disse. Etter en slik høringsrunde blir den mindre 
reguleringsendringen sendt til Bergen kommune for saksbehandling. 
  
Dersom planen må gå som en reguleringsendring vil nødvendig materiell bli utarbeidet og bli sendt til 
Bergen kommune for vanlig saksbehandling, offentlig høring og politisk behandling.  

 

Vennlig hilsen 

 
Ann-Helen Nessen 

Samfunnsgeograf/planlegger 
Tlf: 55 31 95 00/926 54 320 
E-post: ahn@ardarealplan.no 

 
Vedlegg: 

1. Varslingsliste 
2. Varslingskart 

 
 
Varslingsliste: 
 

gnr bnr Snr Eiendommens adresse 
Eiendommens 

postnr. 
Eiendommens 

poststed 

168 929 0 Nyhavnsveien 6 5042 BERGEN 

168 934 0 Nyhavnsveien 16 5042 BERGEN 

168 934 0 Nyhavnsveien 16 5042 BERGEN 

168 934 0 Nyhavnsveien 16 5042 BERGEN 

168 934 0 Nyhavnsveien 16 5042 BERGEN 

168 319 0    
168 935 0 Nyhavnsveien 20 5042 BERGEN 

168 935 0 Nyhavnsveien 20 5042 BERGEN 

168 2138 0 Nyhavn 1 5042 BERGEN 

168 2144 0    
168 1063 0 Nyhavn 1 5042 BERGEN 

168 939 0    
168 936 0 Nyhavnsveien 21T 5042 BERGEN 

mailto:post@ardarealplan.no
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168 932 0    
168 2141 0    
168 2003 0 Elsesro 1A 5042 BERGEN 

168 930 0 Nyhavnsveien 7 5042 BERGEN 

168 930 0 Nyhavnsveien 7 5042 BERGEN 

168 925 0    
168 2142 0 Nyhavn 11 5042 BERGEN 

168 933 0 Nyhavnsveien 15C 5042 BERGEN 

168 931 0 Nyhavnsveien 10 5042 BERGEN 

168 2075 0 Nyhavnsveien 4 5042 BERGEN 

168 2139 1 til 74 Nyhavn 3 - 7 5042 BERGEN 

168 2139 75 Helge.minge@obos.no  

Forvaltningskonsulent for nytt sameie i 

Nyhavnsbukten 

 
 

Offentlige høringsinstanser:  

Barn og unges representant  Komité for miljø og byutvikling Postboks 7700 5020 BERGEN 

Bergen Brannvesen  Postboks 7700 5020 BERGEN 

Bergen kommune Helsevernetaten Solheimsgaten 9 5058 BERGEN 

Bergen kommune  Byrådsavdeling for barnehage og skole Postboks 7700 5020 BERGEN 

Bergen kommune, Byrådsavdeling 
for  

sosial, bolig og områdesatsing - Grønn 
etat Postboks 7700 

5020 BERGEN 

Bergen kommune VA-etaten Postboks 7700 5020 BERGEN 

Bergen kommune, Byrådsavdeling 
for 

byutvikling, klima og miljø - 
Byantikvaren 

Postboks 7700 5020 BERGEN 

Bergen kommune, Byrådsavdeling 
for 

byutvikling, klima og miljø - 
Samferdselsetaten 

Postboks 7700 5020 BERGEN 

Bergen kommune, rådet for 
byforming og arkitektur - plan og 
bygningsetaten 

Postboks 7700 5020 BERGEN 

Bergen kommune Seksjon eiendomsutvikling Postboks 7700 5020 BERGEN 

Bergensområdets  
interkommunale Renovasjonsselskap 
(BIR) Postboks 6004 5892 BERGEN 

Funksjonshemmedes fellesorg. 
Bergen  Vestre Strømkaien 7 5008 BERGEN 

NVE region vest  Postboks 53 6801 Førde 

BKK NETT AS  Postboks 7050 5020 Bergen 

Fylkesmannen i Hordaland 
Kommunal - og 
samfunnsplanavdelinga Postboks 7310 5020 Bergen 

    
Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga - Planseksjonen Postboks 7900  5020 Bergen 

Statens vegvesen Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger 

Bergen politidistrikt  Postboks 285 
Sentrum 5804 Bergen 

Bergen kommune Byrådsavdeling for 
kultur, næring, idrett og kirke Seksjon 
for kunst og kultur Postboks 7700 5020 BERGEN 

BossNett AS  

Postboks 6004 
Postterminalen 5892 BERGEN 

Kommunalt råd for 
funksjonshemmede  v/Bystyrets kontor Postboks 7700 5020 BERGEN 

Norges Handikapforbund Bergen  Postboks 93 Nesttun 5852 Bergen 
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Varslingskart: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planområdet 


