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Bergen kommune – Fana bydel
Oppstart reguleringsplan med konsekvensutredning - PlanID 62450000 for gnr
93 bnr 17 mfl - Breivik
Vi viser til brev med varsel om oppstart av reguleringsplan for gnr 93/17 m fl Breivik i Fana
bydel.
Det fremgår av oppstartsvarslet at formålet med planarbeidet er å fylle ut et myrområde på ca
130 daa med overskuddsmasser fra tunneldriving ved utbygging av ny E39 mellom
Svegatjørn og Rådalen. Det fremgår av planprogramutkastet at området skal benyttes til
landbruk/forproduksjon. Det antydes at mellom 0,8 og 1 mill m3 masser kan plasseres her.
I kommuneplanens arealdel er planområdet vist som LNF-område, med hensynssone
bufferområde 1 km fra INON-område (inngrepsfrie naturområder i Norge) i følge kommunen.
Når det gjelder forholdet til INON-området, anser vi tiltaket for å være et tyngre teknisk
inngrep.
Området er relativt urørt og har naturkvaliteter som tilsier at området ikke bør utsettes for en
slik påvirkning som omfattende deponering av steinmasser vil representere. Tiltaket vil kreve
store inngrep i urørt natur gjennom fremføring av vei, igjenfylling av myrområde og i tillegg
føre til omfattende veitransport på et relativt dårlig veinett. Vi kan ikke se at tiltaket har en
samfunnsverdi som oppveier de negative konsekvensene av tiltaket. Fylkesmannen stiller seg
derfor særlig kritisk til denne lokaliteten mht plassering av overskuddsmasser og fraråder
videre planarbeid.
Fylkesmannen merker seg at det skal utarbeides konsekvensutredning for tiltaket. Da dette er
en av flere aktuelle lokaliteter for plassering av overskuddsmasser med formål landbruk, anser
vi kravet til alternativvurderinger å være tilfredsstilt.
En gjennomføring av tiltaket vil ha store konsekvenser for naturmangfold lokalt i det aktuelle
området. Hvis en går videre med planleggingen av dette tiltaket må det gjennomføres
feltbasert kartlegging av naturmangfoldet. I tillegg til generell tematikk omkring
naturmangfold, må det legges særlig vekt på botaniske forekomster og øyestikkere.
Feltarbeidet må gjennomføres slik at en fanger opp variasjon av naturmangfold gjennom
vår/sommar/høst.
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Kartlegging av naturmangfold må gjennomføres etter standardisert metode kfr DN håndbok
13-2007 om kartlegging av naturtyper. Alle funn av naturtypelokaliteter skal beskrives, vektes
og kartfestes i tråd med DN håndboka, og gjøres klare for import i naturbase. Spesielle
artsfunn, og funn av rødlistearter skal legges inn i Artskart til Artsdatabanken. Se
retningslinjer for kartlegging av naturtyper og arter på Direktoratet for naturforvalting sine
sider. Tiltakshaver må dekke disse kostnadene (kfr naturmangfoldlovens § 11).
Vi viser for øvrig til uttalelse fra Grønn etat i denne saken.

Med hilsen

Else-Kristin Foss Vikenes e.f.
avdelingsdirektør

Torgeir Flo
saksbehandler
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