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KOMMUNENS REF: 201910516/6 | VÅR REF: 10201565 Bergen, 18. november 2019 
DOKUMENTKODE: 10201565-PLAN-PBL-001 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR BERGENHUS, GNR. 164, BNR. 226 MFL., 
JEKTEVIKSBAKKEN, BERGEN MOSKÉ, BERGEN KOMMUNE 
I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av 
privat detaljregulering for Bergenhus, gnr. 164, bnr. 226 mfl., Jekteviksbakken, Bergen Moské i Bergen 
kommune.  
 
Forslagsstiller er Bergen Moské og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Forslag til planområde er 
avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og er ca. 6,2 daa. 

 

 

Figur 1 Varslet planområde. 
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Varslingsområde 
Varslingsområdet er som vist i figur 1 og omfatter primært eiendommen gnr. 164, bnr. 226 
(Jekteviksbakken 27). Området ligger sentralt i den nordvestlige delen av Bergen sentrum. Nord og nordøst 
for eiendommen ligger Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen («Jussbygget») og Sydnes, i vest 
ligger Jekteviken, og i sørvest ligger kontainerhavnen Dokken. Innenfor varslingsområdet er det også tatt 
med tilgrensende veg- og fortaureal og formålsgrenser fra gjeldende reguleringsplaner. 

Bakgrunn for planarbeidet 
Bergen Moské er grunneier for gnr. 164, bnr. 226 og har drevet forsamlingshus i den eksisterende 
bygningen på eiendommen siden 2008. I tillegg til å drive forsamlingshus for sine medlemmer har Bergen 
Moské en rekke prosjekter og tiltak rettet mot barn og unge og flyktninger, og bistår blant annet Haukeland 
sykehus, barne og familie etaten og kriminalomsorgen i forebyggende arbeid. Bergen Moské samarbeider 
også med Bergen Kommune, Vest politidistrikt og RVTS om tiltak som bidrar til forebygging av radikalisering 
og voldelig ekstremisme og negativ sosial kontroll. Den stadig voksende medlemsmassen og økningen i 
aktiviteter og aktivitetsbehov de siste årene, gjør at bygget har blitt for lite. Moskéen har i løpet av de siste 
årene gjort flere forsøk på å skaffe seg egnede eiendommer eller lokaler andre steder. Dette har dessverre 
vært en stor utfordring. Potensielle selgere eller utleiere trekker tilbudet tilbake eller øker prisene til et 
uoppnåelig nivå når de blir kjent med at det dreier seg om etablering av en moské.  

Det ble i 2017 forsøkt å starte en detaljreguleringsprosess på eiendommen, men planinitiativet ble stoppet 
av Plan- og bygningsetaten. Bergen Moské ba deretter å få planspørsmålet vurdert av Byråd for byutvikling 
som prinsippsak. Byrådet behandlet saken i møte 16.05.2019 og fattet vedtak om oppstart av planarbeidet 
(Byrådssak 1133/19/ ref. 2018/35297). 

Formål med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av arealene til eksisterende moské med 
byggeformål forsamlingshus med tilhørende kontorarealer og boliger. Eksisterende verneverdig bygg skal 
bevares, og eksisterende grøntområde og trær skal skånes i størst mulig grad. Det planlegges et nybygg 
langs Torborg Nedreaas gate sør i planområdet.  
 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet er det utarbeidet en grov skisse som synliggjør mulig 
volumomfang for det nye bygget i omgivelsene (se figur 2). Skissen er kun et utgangspunkt for arbeidet og 
skal videreutvikles under planprosessen etter merknad og innspill fra myndigheter og pårørte parter. 
Illustrasjonen viser et bygg på ca. 1400 m2 og 650 m2 i grunnflate. Volumet er plassert tett på den nordlige 
fasaden til nabobygget Torborg Nedreaas gate 14, og holder samme møne- og gesimshøyder som denne. 
Bygningsvolumet har en nedgravd del som blir usynlig fra Jekteviksbakken, og der takarealet er tenkt 
opparbeidet som offentlig tilgjengelig parkareal.  
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Figur 2 Grov skisse som viser mulig volumomfang av nytt moskébygg. 

Planstatus og vurdering av krav om konsekvensutredning 
I gjeldende kommuneplans arealdel (KPA 2018) er området avsatt til Byfortettingssone BY1 og 
grønnstruktur. Varslingsområdet er i hovedsak regulert i reguleringsplan for Jekteviken barnehage og 
studentboliger (Plan-ID 8900100). Bygget som huser moskéen er regulert til allmennyttig forsamlingslokale, 
og de ubebygde områdene er regulert til veiareal og offentlige friområder. Tiltaket som ønskes utviklet med 
planarbeidet er i strid med gjeldende reguleringsplan og KPA 2018. Ved spørsmål om planarbeidet utløser 
krav om behandling etter Forskrift om konsekvensvurderinger har Bergen kommune bedt Fylkesmannen i 
Hordaland (FMH) om vurdering. I uttalelse datert 26.08.2019 har FMH vurdert at planarbeidet ikke utløser 
krav om konsekvensutredning. 

Merknader til oppstartsmeldingen 
Varseldokumentene kan leses på Multiconsult nettside:  
http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/ 
 
Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til: 
 
Multiconsult Norge AS 
Seksjon for arealplan / Landskap 
v/ Héctor Piña Barrios 
Nesttunbrekka 99 
5221 Nesttun 
E-post: hector.pina.barrios@multiconsult.no 
 
 

http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/
https://livelink.multiconsult.no/lldav/nodes/47923271/hector.pina.barrios%40multiconsult.no


   multiconsult.no 

  

 

10201565-PLAN-PBL-001 18. november 2019 Side 4 av 4 

 
 
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune, da dette blir ivaretatt samlet av 
Multiconsult. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med 
planforslaget. 
 
Frist for merknader er satt til 06.01.2020 
 

Videre saksgang 
Bergen moské skal invitere til et åpnet informasjonsmøte etter merknadsfristen ved varsel om oppstart har 
gått ut. Behovet for flere informasjon- og medvirkningsmøter vil bli vurdert underveis mens planforslaget 
utarbeides. Når planforslaget er utarbeidet vil det bli sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter 
første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Bergen kommune vil til 
offentlig ettersyn varsle naboer og offentlige etater direkte. Det vil da bli en ny anledning til å komme med 
merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling. Planforslaget vil etter offentlig 
høring bli saksbehandlet i kommunen før det sluttbehandles politisk i byrådet og bystyret. 
 

 

Med vennlig hilsen, 
 
 
Héctor Piña Barrios 
Arkitekt MNAL 
Multiconsult Norge AS 
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