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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 Utvidelse av arealene til eksisterende moské 

 Ønsker å legge til rette for følgende byggeformål:  

o Forsamlingshus  

o Boliger for imam m.v.   

 Eksisterende verneverdig bygg skal bevares.  
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2.0 SAKSHISTORIKK  

PRINSIPPSAK 

Forslagsstiller bestilte oppstartsmøte første gang 13.11.17 (saksnr. 201738709). Etter 

tilsendt søknad om oppstart av detaljplanarbeid stoppet Plan- og bygningsetaten i 

Bergen kommune 12.12.2017 planinitiativet. Begrunnelsen for dette er et potensielt tap 

av grønne verdier i området og av bevaringshensyn til villaen hvor moskeen holder hus 

i dag.  

 

Bergen moské har i etterkant av Plan- og bygningsetaten sin vurdering om planstopp 

bedt om å få spørsmålet vurdert av Byråd for byutvikling gjennom en prinsippsak. 

Byråd for byutvikling har i sin saksframstilling datert 07.05.2019 (Byrådssak 19/ ref 

2018/35297-4) innstilt til Byrådet å vedta oppstart av arbeid med reguleringsplan.  

 

Av byrådssaken fremgår følgende premisser for planarbeid:  

• Den verneverdige bygningen i Jekteviksbakken 27 skal ikke rives eller flyttes  

• Grøntareal i området skånes  

• Trær skånes mest mulig, like mange nye må plantes som de som fjernes  

 

Byrådet behandlet saken (saknr. 1133/19) i møte 16.05.19 og vedtok da oppstart av 

arbeid med reguleringsplan.   

 

PLANFORUM 

Forslagsstiller bestilte nytt oppstartsmøte 11.06.19. I planinitiativet er det illustrert fire 

utbyggingsalternativer.  

 

Etatens planforum behandlet saken 02.07.19 og trakk følgende konklusjon:  

Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken: 

 Alternativ 1 som viser utbygging i skrenten bak eksisterende moské eller 

alternativ 3A som viser utbygging på deler av grøntområdet langs Torborg 

Nedreaas gate vurderes foreløpig å være mest aktuelle.  

 Vi åpner ikke for utbygging av begge grøntområdene. 

 Alternativ 4 syntes å være uaktuell mtp. byrådsvedtak om at grøntareal skal 

skånes. 

 

Se under pkt. 3.4.1 for videre drøfting av alternativene. 

 

PLANPROSESS  

Fagetaten ser at det vil bli utfordrende å klare å oppfylle de gitte premisser for 

planarbeidet. Oppstart av plansak er vedtatt politisk, men planforslaget vil få sin 

behandling på ordinær måte. Det er ikke gitt at saken vil anbefales lagt ut til offentlig 

ettersyn.  

 

3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

3.1 Arealformål 

Størsteparten av det aktuelle utbyggingsområdet er regulert til offentlig friområde i 

reguleringsplan for Jekteviksbakken barnehage og studentboliger (plan-ID 8900100). I 

KPA2018 og i KDP sentrum er foreslåtte utbyggingsområder vist som henholdsvis 
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grønnstruktur og friområde. Planforslaget er således i strid med gjeldende 

reguleringsplan, KDP og KPA2018.  

 

Følgende bestemmelser er knyttet til grønnstruktur i KPA2018:   

 
 

Grøntområder skal i størst mulig grad ivaretas. Nedbygging av grønnstruktur må 

argumenters for, og avbøtende tiltak skal etableres. Boligformål skal ikke prioriteres 

dersom det kommer i konflikt med hensyn til grøntområder og kulturminner, jf. 

byrådsvedtak av 16.05.19 (saknr. 1133/19).  

 

3.2 Bymiljøtunell (saksnummer 201404204) 

Under utredning. Silingsprosess ferdig. Grunnlag for oppstart av formelt 

planarbeid for Bymiljøtunnelen. Anbefalt tunell mellom Sjøgaten i Sandviken og 

Dokken. Foreslått tunnellinnslag på Dokken er over tomten til Bergen moskè. Dersom 

tunnelinnslaget kommer her må moskébygget rives eller flyttes. Det er vist en mulig 

flytting av eks. moské til grøntområdet langs Torborg Nedreaas gate. Sak vedr. oppstart 

planprogram (saksnr. 201404204) ligger på byrådsavdelingen, og er ikke behandlet.  

 

 
 

3.3 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 
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Eksisterende bygg er SEFRAK-registrert og regulert som bebyggelse som skal bevares 

med krav om at eksteriøret skal ivaretas og alle endringer forelegges antikvarisk 

myndighet.  
 

Villaen er oppført av kjøpmann Jacob Blaauw som lyststed på slutten av 1700-tallet. På 

slutten av 1800-tallet ble huset solgt til Caspar Trumpy og senere solgt videre til Bergen 

kommune. Det ble da brukt som administrasjonsbygg for Bergen gassverk.   

 

Bygget skal ikke rives eller flyttes. Reguleringsplanen må ta hensyn til 

kulturminneverdi, og tett dialog med Byantikvaren er en forutsetning. Byantikvaren 

vektlegger at en grønn kontekst rundt villaen er viktig, og stiller seg derfor negativ til 

bygging i bakkant (alt.1 og alt. 2). Fremtidig bruk av huset må diskuteres og avklares.  

 

For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 

 

 

3.4 Byform og arkitektur 

Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 

Byarkitekten peker på at en moské er et viktig offentlig bygg som bør være synlig i 

bybildet med en lesbar hovedinngang.  

 

3.4.1 Utbyggingsalternativer  

Av de viste utbyggingsalternativene i planinitiativet var byplanavdelingen sin første 

anbefaling å jobbe videre med alt. 1, som viser et nytt bygg i bakkant av eksisterende 

bygning, eller alt. 3A, som viser et bygg plassert inn i terrenget på grøntområdet langs 

Torborg Nedreaas gate. Det åpnes i utgangspunktet ikke for utbygging i begge 

grøntområdene, som vist i alt. 2. Alternativ 4 vurderes å være uaktuell da dette i for stor 

grad kommer i konflikt med grønne interesser.  

 

Vår vurdering var at grøntarealet i bakkant av dagens moské syntes å ha mindre 

bruksverdi (bratt skrent) enn grøntarealet langs Torborg Nedreaas gate. Utfordringer 

med alternativ 1 er imidlertid at utbygging her vil være i konflikt med en mulig 

fremtidig bymiljøtunell og vil kunne forringe den visuelle opplevelsen av kulturminnet.  

 

I oppstartsmøtet ble det klart at utbygging i bakkant av eksisterende bygg ikke er 

ønskelig av hensyn til både kulturminneverdier, terrenginngrep og grønne verdier. 

Hensynet til en potensiell bymiljøtunell er naturligvis også et viktig moment. På 

bakgrunn av diskusjonen på oppstartsmøtet anbefaler byplanavdelingen derfor at 

forslagsstiller jobber videre med alternativ 3A som viser en plassering av moskébygget 

inn i terrenget langs Torborg Nedreaas gate. Dette var det foretrukne alternativet til 

samtlige etater representert i oppstartsmøtet. Forslagsstiller anbefales å utarbeide et 

romprogram som viser arealbehovet til moskéen. Det vil være et viktig grunnlag for det 

videre arbeidet.  

 

3.4.2 Byrom og møteplasser 

Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 

og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. Det er naturlig å 

tenke seg at området rundt hovedinngangen til et nytt moskébygg vil kunne bli et viktig 

byrom og en ny møteplass i nærområdet. Det bør derfor være fokus på utforming av 

inngangspartiet. Det anbefales dialog med byarkitekten i det videre arbeidet.    
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3.4.3 Byggehøyder og grad av utnytting 

Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal. 

Stedsanalysen skal bidra til å gi disse svarene. Hensyn til verneverdig bebyggelse og 

grønnstruktur må være vurderingspunkter i denne sammenheng.  

 

3.5 Grønnstruktur og landskap 

Grøntområde langs Torborg Nedreaas gate er regulert til offentlig friområde og er i 

gjeldende plan sagt å skulle opparbeides som park med plass for opphold og lek. Bedre 

tilrettelegging for bruk av gjenværende grøntområdet skulle kompensere for nedbygging 

av grøntareal ved bygging av barnehage og studentboliger, jf. sak 200711318. 

Planforslaget må følge opp disse intensjonene for grøntområdet.  

 

Gjennom behandlingen av både plan- og byggesaken knyttet til barnehagen og 

studentboliger har det blitt klart at det eksisterende grøntområdet på eiendommen er av 

stor betydning som en grønn lunge med flere verneverdige trær. Disse kvalitetene må 

ivaretas i planforslaget. Jf. også byrådssaken (saknr. 1133/19).   

 

3.5.1 Biologisk mangfold 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

 

Forslagsstiller har registrert tre asketrær og en alm i tomteområdet. Disse treartene er 

rødlistet, og skal ikke fjernes. Det må sikres at det plantes like mange trær som det 

fjernes, jf. byrådssaken (saknr. 1133/19).  

 

3.6 Støy 

Store deler av eiendommen er støybelagt. Rød og gul støysone. Bolig er støyfølsomt 

formål, og kan kun tillates om støykravene gitt i T-1442 kan innfris. Det må lages 

støyrapport. 

 

3.7 Grunnforurensning  

 

1 - Aktsomhet nivå 1, høy sannsynlighet for forurensing. Nærmere 

undersøkelser kreves. Tas som en del av ROS-analysen.  
 

 

3.8 Uteoppholdsarealer 

Dersom det skal reguleres for boligformål må det sikres uteoppholdsareal i henhold til 

kravene i KPA2018.   

 

3.9 Samferdsel, herunder parkering 

Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. 

 

Det skal i utgangspunktet ikke tilrettelegges for bilparkering for besøkende til moskéen. 

I sentrumsområde tillates det ikke bilparkering for forsamlingslokaler. For bolig tillates 

det maksimum 1 p-plass pr. 100 m2 BRA. 

 

3.10 Barn og unge 

3.10.1 Skole og barnehage 

Skal kommenteres i alle saker. 

 

Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 
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Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 

3.10.2 Barn og unges interesser 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 

Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 

gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 

Bergen bystyre 20.04.2016. 

For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

 

3.11 Risiko og sårbarhet 

Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging, jf. punkt 19 i KPA2018. ROS-analysen skal for øvrig være 

i henhold til kravspesifikasjonen. Forurensing i grunn og skredfare opp mot Det 

juridiske fakultet er aktuelle temaer her. 

 

3.12 Levekår og folkehelse 

Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 

folkehelse og levekår. 

 

3.13 Vann, avløp og overvannshåndtering 

Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-

rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 

kravspesifikasjonen. 

 

3.14 Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 

samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal 

vises på illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen. 

 

4.0 UTREDNINGER 

 

4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Stedsanalyse 

Støyrapport 

 

Forslagsstiller 

Forslagsstiller 

Jf. Veileder for innledende stedsanalyse utarbeidet i 

forbindelse med forslag til KPA2018 (pdf): 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archiv

e/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

4.2 Konsekvensutredning (KU) 

Fagetaten er usikker på om planforslaget faller inn under oppfangskriteriene i forskrift 

om konsekvensutredninger § 10, og har av den grunn tatt kontakt med byantikvaren, 

fylkeskommunen og fylkesmannen og bedt om deres vurdering. Vi vil trekke endelig 

konklusjon når de ulike tilbakemeldingene foreligger, og ettersender denne. 
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4.2.1 Planprogram 

Eventuelt forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 

kunngjøring planoppstart. For innsending av forslag til planprogram, se etatens 

nettsider. 

 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

5.1 Rekkefølgekrav 

Det er ikke usannsynlig at det vil bli stilt rekkefølgekrav knyttet til infrastruktur og 

tilrettelegging av offentlig park i området. Dette vil bli avklart gjennom planprosessen. 

 

5.2 Utbyggingsavtaler 

Der eventuelle rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå 

utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. 

 

6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Planavgrensning 

Krysset Torborg Nedreaas gate/Jekteviksbakken med tilhørende siktlinjer må tas med i 

planområdet. Tilliggende vei fram til veggliv på motsatt side av gaten bør også tas med 

i planområdet. Dersom det gjennom planprosessen viser seg at dette ikke er et 

reguleringsmessig behov kan forslagsstiller ev. trekke plangrensen tilbake som 

konsekvens av dette.    

 

GIS anbefaler at plangrensen utvides slik at den tangerer felt O1 i 8900000. 

I tillegg vil en liten flik av gangvei G1 fra 8900100 bli restareal slik forslaget er nå. 

Denne bør tas med i planforslaget.  

 

 
 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv 

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 

gjennom: https://infoland.ambita.com 
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6.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Bergenhus, Gnr. 164, Bnr. 226 mfl., Jekteviksbakken, Bergen moské. 

 

6.3 Eiendomsforhold 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 

fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 

arbeidet. 

 

7.0 MEDVIRKNING 

Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Mye tyder på at 

reguleringsplanarbeidet vil bli omstridt i nærmiljøet, og en bør her vurdere tiltak for 

medvirkning utover lovens minstekrav. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

 

8.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

 

9.0 KONKLUSJON 

Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Den verneverdige bygningen i Jekteviksbakken 27 skal ikke rives eller flyttes  

 Grøntareal i området skånes i størst mulig grad 

 Trær skånes mest mulig, like mange nye må plantes som de som fjernes  

 

Med bakgrunn i diskusjonen i oppstartsmøtet anbefales forslagsstiller å jobbe videre med 

alternativ 3A. Det bør utarbeides et romprogram som viser arealbehovet for moskéen. 

Byplanavdelingen vil ettersende konklusjon vedrørende krav til konsekvensutredning. 

Forslagsstiller må avvente varsel om oppstart til denne konklusjonen foreligger.  

 

 

10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

10.1 Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 
Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 

merknader 

2 uker etter 

merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov, men det 

anbefales at det i hvert 

fall avholdes et møte 

like før tenkt 

innlevering til 1. gangs 

behandling 

Se etatens nettsider 

Materiale og agenda for møtet 

avtales med saksbehandler. 

Materiale skal sendes inn senest to 

uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. gangs 

behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 
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10.2  Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Konklusjon vedrørende KU-krav må foreligge før det kan varsles oppstart. Det 

anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres 

og varsles. 

 

For veiledning, se etatens nettsider. 

Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 

de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 

høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 

de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 

saksnummer. 

 

10.3  Eventuelt nytt oppstartsmøte 

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 

oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 

planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 

etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 

 

10.4  Dialog 

Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 

vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 

gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 105, eller e-post 

hanne.nordo@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201910516. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Hanne Dyrnes Nordø - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Bergen Moske, Postboks 402, 5805 BERGEN 
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