Bergen kommune

Bergen, 11. november 2022
Dette innspillet sendes på vegne av Naturvernforbundet Hordaland og BirdLife Norge avd. Hordaland.

Klage på reguleringsplan for Kokstaddalen,
Bergen kommune
PlanID: 65960000

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland viser til kunngjøring av
detaljregulering for Kokstaddalen den 22. oktober 2022 (saksnummer 2022-56607;
planID 65960000)1, med klagefrist satt til 13. november 2022, og vi klager med
dette på det aktuelle planvedtaket.
Vi sendte også inn en klage på planen like etter at reguleringsplanen ble vedtatt den 22. juni 2022
(klage datert 29. juni 2022) – i tilfelle kunngjøringen skulle komme i fellesferien. Vi ber om at klagen
fra juni slettes, og erstattes av klagen som vi her sender inn. De juridiske begrunnelsene er mer
gjennomarbeidet i den nye klagen, mens eksemplene som viser manglende kunnskapsgrunnlag mm. i
stor grad er de samme som ble nevnt i klagen fra juni. I den følgende klagen viser vi til flere brudd på
naturmangfoldloven.

Den aktuelle planen er svært omfattende og vil dertil medføre stor skade på
naturmangfoldet i området; den legger opp til total ødeleggelse av omtrent 270 dekar av
det som i dag er kystfuruskog, myrer, tjern, mm.
Vi kan ikke se at planarbeidet har prøvd å ta hensyn til naturmangfoldet av størst verdi –
dvs. at naturmangfoldrapporten/kunnskapsgrunnlaget ikke har hatt noen påvirkning på
utformingen av reguleringsplanen. I stedet følger reguleringsplanen i all hovedsak den
vedtatte områdereguleringsplanen fra 2015, som ble utarbeidet før man hadde noen som
helst spesifikk kunnskap om naturmangfoldet i området. Det fremkommer heller ikke av
beslutningen at prinsippene for offentlig beslutningstaking er fulgt, jf. naturmangfoldloven
§ 7 og §§ 8–12.
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Basert på dokumentasjonen og begrunnelsene i denne klagen mener vi at det bør være
ganske åpenbart at den aktuelle planprosessen ikke oppfyller kravene som ligger i sentrale
deler av naturmangfoldloven (§ 7, jf. §§ 8–12), og vi mener derfor at kommunen må ta
klagen vår til følge, og da komme frem til at reguleringsplanen ikke er gyldig.
I saksframleggets konklusjon (side 8 i saksframlegget; datert 23. mai 2022) vises det til at
planforslaget er «i strid med internasjonale, nasjonale og lokale målsetninger om å sikre natur fra
nedbygging og bidra til reduserte klimagassutslipp». Byrådet innstiller likevel på å vedta planforslaget
(med mindre endringer) med begrunnelse i «forutsigbarhet og kontinuitet for byutviklingen på
Dokken og på Mindemyren og i forhold til bystyrets tidligere vedtak om arealbruken i området».
Her tar vi med at planområdets I/L1 – der Posten Norge og Bring har planer om å bygge en
logistikkterminal på deler av dette området – utgjør 123 dekar av planens totale areal på 386 dekar.
Det andre store delområdet som er regulert til næringsformål (I/L2) er 132 dekar – og skal altså ikke
brukes verken av Posten Norge eller av Bring. I saksframstillingen på side 4 og 5 står det følgende om
felt I/L2:
Mange høringsparter stilte seg også negative til nedbygging av ytterligere grønnstruktur. Det har
derfor blitt stilt spørsmål ved om I/L2 burde tas ut av planforslaget, eller om planen skulle deles i
to. Forslagsstiller har ikke ønsket å dele opp planforslaget, da det er brukt mye tid og ressurser på
å detaljere I/L2-feltet. Det ble også pekt på at det er stor etterspørsel etter slike industriarealer i
Bergen kommune, samt at en parallell tomteopparbeidelse kan gjøre det enklere å oppnå
massebalanse.
Feltet I/L2 bidrar til å øke de negative konsekvensene for naturmangfold og klima, men PBE
vurderer planforslaget til å være i tråd med gjeldende områderegulering (vedtatt 2015) samt KPA
2018 hvor området er avsatt til industriformål. Planforslaget fremmes derfor i sin helhet slik det
nå foreligger.
Til tross for at det er svært god grunn til å stille spørsmål ved samfunnsnytten av å tillate utbygging
av felt I/L2, har ikke kommunen vurdert naturverdiene i I/L2 spesifikt opp mot utbygging – noe de
heller ikke har gjort for hele planen som sådan. Se i det følgende for nærmere juridiske begrunnelser
av klagen vår.

Brudd på naturmangfoldloven § 7 (prinsipper for offentlig
beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Naturmangfoldloven (NML) § 7 skal sikre at vedtak som berører naturmangfoldet alltid skal
begrunnes, og da i tråd med prinsippene i NML §§ 8–12.
Det fremkommer ikke av saksframlegget at prinsippene i NML §§ 8 til 12 har blitt lagt til grunn for
vedtaket, slik loven krever. Dette må betraktes som en klar mangel ved planvedtaket.
I NML § 7 står det at «prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet», og at denne vurderingen «skal fremgå av beslutningen»; i dette tilfellet vil
dette si at vurderingen skal fremgå av saksutredningen til det aktuelle planvedtaket. I dette tilfellet er
det bystyret som har fattet beslutningen, og som derfor også skal gjøre vurderingene etter NML §§ 8
til 12.
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Prinsippene som ligger i NML § 7 kan kanskje best beskrives som en begrunnelsesplikt – altså en
begrunnelse av hvorfor og hvordan man kommer frem til at det er greit å fatte et vedtak som vil ha
negativ påvirkning på naturmangfoldet. Miljøverndepartementets tidligere veileder til
naturmangfoldloven kapittel 2 (side 14) klargjør ytterligere intensjonen med NML § 7:
Dette innebærer at det i vedtaket skal synliggjøres i hvilken grad prinsippene er relevante,
hvordan de er vurdert i den enkelte sak, og hvilken vekt de er tillagt. Dette skal medvirke til at
vedtaket får legitimitet, åpenhet om hva som er vurdert, hvordan det er vurdert, og hva som
er tillagt størst vekt i saken.
I den oppdaterte veilederen til naturmangfoldloven kap. 2 fra Klima- og miljødepartementet (2016)
står det følgende (side 17) 2 (vår understreking):
Reglene bidrar til at vurderingene av naturmangfold blir mer synlige og strukturerte. […] De
miljørettslige prinsippene skal legges til grunn både ved saksforberedelse og når man treffer
beslutninger.
I veilederens side 28 står det (vår understreking):
Vurderingene skal fremgå av avgjørelsesdokumentet som leder frem til enkeltvedtaket eller
forskriften (premissene for vedtaket). I mange avgjørelser fremgår vedtak og premisser i
samme dokument.
Det skal fremgå av beslutningen at man har vurdert prinsippene. Innholdet i vurderingene må
også fremgå av beslutningen.
Begrunnelsesplikten skal fremme åpenhet og etterprøvbarhet. Man skal kunne se i hvilken
grad naturmangfold har påvirket resultatet. Hvis man velger å tillate et tiltak på bekostning
av natur eller man velger å nekte eller begrense et tiltak til fordel for natur, skal dette fremgå
av premissene for vedtaket.
Det er altså hevet over enhver tvil at NML § 7 først og fremst stiller krav til at det skal gjøres
vurderinger knyttet til selve vedtaket; bl.a. til vurderinger av det som er presentert i
planbeskrivelsen, og hvordan naturverdienes betydning i saken er vektlagt mot eksempelvis
nedbygging, eller hvordan tilpasninger som har til hensikt å bøte på de negative konsekvensene for
naturmangfoldet, har blitt vurdert.
I Sivilombudets uttalelse av 28. august 2018 (SOM-2018-1219)3 er det også lagt til grunn at
prinsippene i NML § 7, jf. §§ 8–12, ikke bare gjelder sakens opplysning, men at prinsippene også har
betydning for tilrettelegging av beslutningsgrunnlaget og for den avveiningen som skal finne sted ved
selve avgjørelsen. Videre fremgår det av nevnte uttalelse at kravet i NML § 7 innebærer at det av
selve vedtaket (avgjørelsen) skal fremgå at de aktuelle prinsippene er vurdert og hvilken vekt disse
skal tillegges.
Det samme kommer for øvrig frem av to nylige uttalelser fra Sivilombudet, som da også gjelder
naturmangfoldloven4.
Det kommer også frem fra andre hold at det er selve beslutningen som omfattes av NML § 7. Ifølge
Statsforvalteren i Oslo og Vikens presentasjon for kommunene om naturmangfoldlovens rettslige
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prinsipper (2021)5 (se slide 26), skal selve beslutningen vise hvilke prinsipper i naturmangfoldloven §§
8 til 12 som er relevante, og hvorfor de er relevante, hvordan prinsippene er vurdert, og hvilken
betydning prinsippene har fått for utfallet i saken.
Til slutt når det gjelder NML § 7, ønsker vi å henvise til et vedtak gjort av Fylkesmannen i Oslo og
Akershus (datert 9. juli 2014), om en reguleringsplan i Berger-området i Nesodden kommune (se
vedlegg 12). Selv om dette var et område med naturverdier av mindre kvalitativ betydning enn de
verdiene det er tale om i vår sak, opphevet fylkesmannen her den aktuelle reguleringsplanen, da
med henvisning til bl.a. følgende mangel ved reguleringsplanvedtaket (vår understreking).
Fylkesmannen gir her også en god oppskrift på hvordan denne type planprosesser skal foregå for at
de skal tilfredsstille prinsippene i NML § 7, jf. §§ 8–12:
På bakgrunn av den innsendte dokumentasjon kan ikke Fylkesmannen se at kommunen i
tilstrekkelig grad har synliggjort hvordan prinsippene i nml. §§ 8 - 12 er vurdert, i hvilken grad
de er relevante og hvilken vekt de er tillagt. Fylkesmannen mener det er helt åpenbart at en
ren henvisning til den naturfaglige rapporten ikke er tilstrekkelig. Kommunen må vurdere
verdiene i området og hvordan inngrepet samlet sett vil påvirke det biologiske mangfoldet.
Deretter må de se dette opp mot hva de kan gjøre for å begrense skaden på naturmangfoldet
og vektlegge dette mot andre viktige samfunnsinteresser.
Her ber vi om at Bergen kommune merker seg formuleringen om at kommunen må se på hva de kan
gjøre for å begrense skaden på naturmangfoldet, samt vektlegging opp mot andre viktige
samfunnsinteresser. Dette har ikke blitt gjort i den aktuelle planen.
Det er på det rene at Posten Eiendoms egen utbygging av logistikksentral for Posten og Bring kun
utgjør omtrent en fjerdedel av det totale planområdet – og at det for det meste av det øvrige
regulerte næringsarealet ikke foreligger konkrete planer om hvilken type næring disse arealene skal
brukes til. Følgelig er det også vanskelig å konkretisere nytteverdien av store deler av det aktuelle
planområdet. Det kan også hende at det ikke er brukt for deler av næringsarealet på veldig lenge.
Nytteverdien av deler av planområdet – er altså slik vi forstår det – i liten grad kjent.
Det er for øvrig også flere andre formuleringer i «ugyldighetsvedtaket» fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus som vi kunne ha trukket frem. Vi håper derfor at kommunen tar seg tid til å lese hele
vedtaket, som altså er lagt ved denne klagen.
Hensikten med naturmangfoldloven er nettopp å unngå at man havner i denne situasjonen som den
aktuelle reguleringsplanen her representerer – sånn sett representerer saken et svært godt eksempel
på hvordan ting ikke skal gjøres. Et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, gode alternativvurderinger mm.
skal sørge for at de viktigste naturverdiene er opplyst om, slik at man samlet sett – også med tanke
på konsekvenser for naturmangfoldet – kan velge den beste samfunnsmessige løsningen. I denne
saken er de omfattende naturverdiene i praksis devaluert til ingenting, og det finnes derfor ingen god
begrunnelse for at den vedtatte planen representerer den beste samfunnsmessige løsningen.
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Brudd på naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget) og § 9 (førevar-prinsippet)
Det er ingen vurderinger av kunnskapsgrunnlaget i saksframlegget, noe som må betraktes som et
klart brudd på naturmangfoldloven § 8.
I Klima- og miljødepartementets veileder til naturmangfoldloven kap. 2 (side 31) står det følgende
om NML § 8:
Når man skal vurdere de miljørettslige prinsippene, begynner man alltid med § 8. […]
Ved vurderingen av § 8 skal man finne ut hvilket naturmangfold som kan påvirkes av
beslutningen, hvilken tilstand dette naturmangfoldet har og hvilke effekter beslutningen vil
ha på naturmangfoldet. Vurderingen av disse tre spørsmålene utgjør til sammen
kunnskapsgrunnlaget. Spørsmålene omtales nærmere i 6.2, 6.3 og 6.4.
Kunnskapsgrunnlaget skal gi myndighetene informasjon for å vurdere hvilken vekt man skal
legge på naturmangfold. I en helhetsvurdering av hensyn for og mot et tiltak, vil det også
være av betydning hvilke hensyn naturmangfold veies mot og hvilken vekt disse hensynene
har.
Selve kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i saken består av naturmangfoldrapporten fra Opus
(datert 23. september 2021), og i det følgende dokumenterer vi åpenbare mangler ved rapporten.
Naturmangfoldrapporten viser til at arter som gulspurv og granmeis finnes innenfor planområdet,
samt at fiskemåke finnes «i overgangen mot de mer åpne industriarealene». Fiskemåke og gulspurv
vises her til som rødlistede arter, i kategorien nær truet. Naturmangfoldrapporten presiserer at «det
er ingen truede eller sårbare arter registrert i tilknytning til planområdet», og dette gjentas også i
saksframstillingen fra byrådet. Dette stemmer ikke lenger, siden både granmeis, gulspurv og
fiskemåke etter den siste rødlista for arter (gjeldende fra 24. november 2021), nå er kategorisert
nasjonalt truede arter, i kategorien sårbar6. Dette representerer en klar mangel ved
kunnskapsgrunnlaget. Sårbare arter er for øvrig definert som truede arter 7.
Det er heller ikke lagt inn noe forslag om å tilpasse den aktuelle planen til de rødlistede artenes
forekomst – altså til hvor i planområdet de lever. Dette representerer også en klar mangel ved
kunnskapsgrunnlaget. Det er nemlig slik at sårbare arter og deres funksjonsområder skal gis stor
verdi (høy forvaltningsprioritet) etter Miljødirektoratets kriterier for verdisetting av naturmangfold8.
Det er ingenting ved kunnskapsgrunnlaget, eller ved utarbeidelsen av den aktuelle planen, som tyder
på at de nevnte truede artene har blitt gitt stor verdi eller høy forvaltningsprioritet. Det er helt
tydelig at forekomsten av disse artene ikke har hatt noen innvirkning på utformingen av planen i det
hele tatt.
Her følger også eksempler på andre mangler ved kunnskapsgrunnlaget knyttet til naturmangfold –
slik det er vist i naturmangfoldrapporten:
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•

Purpurlyng er nevnt i naturmangfoldrapporten. Den er nå rødlistet som nær truet (var
livskraftig tidligere). Det er heller ikke nevnt i naturmangfoldrapporten at denne
forekomsten er en av svært få registreringer av arten i Bergen kommune i nyere tid (kilde:
Artskart og Artsobservasjoner).

•

I juni 2022 ble det observert kysthumle på arten myrklegg i den største myra i planområdet (i
I/L2). Arten er ikke nevnt i naturmangfoldrapporten. Kysthumle er rødlistet som nær truet
(noe den har vært siden 2010). Dette funnet er også det eneste registrerte funnet av arten i
Bergen kommune i nyere tid (kilde: Artskart og Artsobservasjoner). Planten myrklegg er for
øvrig heller ikke nevnt i naturmangfoldrapporten, til tross for at forekomsten av arten på den
største myra var stor og fremtredende. Myrklegg er i nyere tid kun registrert ved én annen
lokalitet i Bergen kommune etter 1970 (kilde: Artskart og Artsobservasjoner).

•

I planbeskrivelsen (datert 7. april 2022) skriver Opus om myrene i planområdet at «det er
små myrer og tjern spredt i hele området […]. De fleste er under 1 dekar og dermed ikke av
en størrelse som kan klassifiseres som egen naturtype.» (vår understreking). Dette stemmer
ikke med realitetene: Totalt er det registrert 14 myrer innenfor planområdet (arealintervall:
0,2–7 dekar), med et totalareal på hele 33 dekar. Halvparten av de 14 myrene er større enn 1
dekar, og gjennomsnittet for disse er 4,1 dekar. Kilde her er Asplan viak sin rapport som
hører til den aktuelle reguleringssaken, og som heter Hydrologisk og hydrogeologisk
vurdering av myrområder – Kokstad (datert 16. april 2020). De 14 myrene utgjør til sammen
et myrkompleks. Et begrep som ikke er nevnt i naturmangfoldrapporten. I
naturmangfoldrapporten står det for øvrig at «utbyggingen medfører tap av, eller inngrep i,
flere små myrpartier». Det er stor grunn til å stille spørsmål ved Opus sin manglende
naturtypekartlegging av myrene, siden de bruker som argument at siden myrene er under 1
dekar er de «dermed ikke av en størrelse som kan klassifiseres som egen naturtype» til tross
for at 7 av myrene er større en 1 dekar. Det er totalt 7 ulike myrtyper i Hordaland som er på
rødlista over naturtyper9, og det må betegnes som en klar mangel ved
kunnskapsgrunnlaget at de mange myrene innenfor planområdet ikke har blitt
naturtypekartlagt.

•

Myrer og tjern har et spesialisert og rikt plant- og dyreliv – ikke minst av insekter og
edderkoppdyr. Naturmangfoldrapporten synes ikke bli helt enig med seg selv om hvor stor
verdi myrene i planområdet utgjør. På side 14 det eksempelvis følgende: «For øvrig ble det
registrert et stort antall øyenstikkere og andre insekter samt edderkopper i området.», mens
på side 16 står det at «[…], er konklusjonen at disse myrene har avgrenset biologisk verdi.
[…], og sannsynligheten for funn av sjeldne, eller spesielt krevende, arter vurderes som liten.
En utbygging vil gi tap av enkelte små myrpartier, med tilhørende pytter og sig. Men siden
denne type natur er vanlig utbredt i regionen, og artsinventaret er ordinært, vurderes tapet
av arter og/eller naturtyper som en utbygging vil gi, å være beskjedent». I planbeskrivelsen
står det at «ingen arter som er særlig knyttet til myr ble registrert». Her minner vi bl.a. om
funnet av kysthumle (nær truet) og den store forekomsten av myrklegg på den største myra i
planområdet, og om myrenes store utbredelse. I det hele tatt er det store mangler knyttet til
kunnskapsgrunnlaget som gjelder myr i planområdet, både når det gjelder størrelse på myrer

https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
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og tjern, og når det gjelder hvilke arter som lever der. Her tar vi også med at insekter ikke har
blitt kartlagt i det hele tatt som en del av kunnskapsgrunnlaget.
I naturmangfoldloven § 8 står det følgende (vår understreking):
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
I denne saken er det snakk om ødeleggelse av 270 dekar med natur, inklusiv 33 dekar myr, og kravet
til kunnskapsgrunnlaget må derfor etter vårt skjønn være svært høyt. I tillegg ser vi altså tydelig at
bl.a. kunnskap om arters bestandssituasjon på nasjonalt og lokalt nivå henholdsvis ikke er oppdatert
og ikke er en del av kunnskapsgrunnlaget i det hele tatt.
På side 16 i naturmangfoldsrapporten står det følgende:
Tiltaket vil ikke ha innvirkning på utvalgte naturtyper (jf. Direktoratet for naturforvaltning
2011), prioriterte arter (jf. Miljødirektoratet 2013) eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse
(jf. Naturbase).
Denne påstanden stemmer ikke, siden nær truede arter er definert av Miljødirektoratet som arter av
stor forvaltningsinteresse10. Truede arter (dvs. også sårbare arter) er definert som arter av særlig stor
forvaltningsinteresse. Dette eksempelet illustrerer godt hvor mangelfullt kunnskapsgrunnlaget som
reguleringsplanen hviler på, er.
En ting er kunnskapsgrunnlaget i seg selv; noe annet er hvordan kunnskapsgrunnlaget brukes for å
tilpasse planen slik at naturmangfoldet av størst verdi (f.eks. truede og andre rødlistede arter eller
potensielt rødlistede naturtyper (myrene)) blir forsøkt ivaretatt. Som også påpekt i klagens
innledning: I denne saken kan vi overhodet ikke finne noen måter som planarbeidet har prøvd å ta
hensyn til naturmangfoldet av størst verdi på – dvs. at
naturmangfoldrapporten/kunnskapsgrunnlaget ikke har hatt noen påvirkning på utformingen av
reguleringsplanen. I stedet følger reguleringsplanen i all hovedsak den vedtatte
områdereguleringsplanen fra 2015, som ble utarbeidet før man hadde noen som helst spesifikk
kunnskap om naturmangfoldet i området – de to versjonene av naturmangfoldrapporten ble
publisert i juni 2020 og september 2021.
Eksempelvis kommer det klart frem av naturmangfoldrapporten at myrene og tjernene er viktige
leveområder for bl.a. insekter – men det har likevel ikke blitt gjort noe for å tilpasse planområdet til
de aktuelle myrene, f.eks. ved å spare de største myrene, eller i det minste deler av det aktuelle
myrkomplekset, som altså består av hele 33 dekar med myrområder.
Det faktum at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for den aktuelle reguleringsplanen fremstår
som svært mangelfullt, tilsier også at naturmangfoldloven § 9 kommer til anvendelse i saken. I § 9
står det (vår understreking):
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
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skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Det er vår bestemte mening at kunnskapsgrunnlaget ikke tilfredsstiller naturmangfoldloven § 8, og
også at naturmangfoldloven § 9 heller ikke er fulgt gjennom utarbeidelsen av planen. Dette, og
øvrige mangler i planprosessen, har medført at det ikke har blitt foreslått noen tilpasninger for å ta
vare på naturmangfold av nasjonal verdi (dvs. truede arter og eventuelle truede naturtyper) i den
aktuelle planen.

Brudd på naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet
belastning)
Samlet belastning er ikke nevnt som tema i saksutredningen som ligger til grunn for planvedtaket,
noe som må betraktes som et klart brudd på naturmangfoldloven § 10.
Samlet belastning er riktig nok et tema i naturmangfoldrapporten (side 15–16), men samlet
belastning har ikke blitt vurdert av beslutningstakerne (dvs. i saksframlegget). En reell vurdering av
den samlede belastningen forutsetter et greit kunnskapsgrunnlag, noe vi ikke kan si finnes i denne
saken. Vi kan heller ikke se at det er forsøkt å vurdere det aktuelle tiltaket i lys av eventuelt andre
tiltak som er planlagt i Storrinden-området – et område som vi jo vet har blitt utsatt for en gradvis bit
for bit-nedbygging de siste tiårene, til tross for at det blant annet er definert som et viktig viltområde.
Den aktuelle reguleringsplanen må selvsagt ses i lys både av tidligere utbygginger i samme område,
og andre eventuelle planlagte utbygginger i samme området.

Brudd på naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder)
I veilederen til naturmangfoldloven kap. 2 (side 71) står det klart at bestemmelsen i paragraf 12 også
omfatter lokalisering av tiltak. Det understrekes i veilederen at det er den løsningen som samlet sett
gir de beste samfunnsmessige løsninger, som skal velges.
Lokalisering eller annen tilpasning i forhold til naturmangfoldet er ikke et tema i saksframlegget,
noe som må betraktes som et klart brudd på naturmangfoldloven § 12.
Som tidligere nevnt kan vi ikke finne noe som tyder på at kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold
(det som fremkommer av naturmangfoldrapporten) har hatt noen som helst spesifikk innflytelse på
utformingen av reguleringsplanen.

Om ugyldighet av vedtak
Forvaltningsloven § 17 kommer til anvendelse i saken, der det står at «forvaltningsorganet skal påse
at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» Dette kan ikke sies å være tilfellet i denne
saken – og her henviser vi igjen blant annet til de åpenbare manglene knyttet til
kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold.
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Når det gjelder et vedtaks gyldighet, kommer forvaltningsloven § 41 til anvendelse. I den forbindelse
er det også relevant å referere til Holth og Winges Plan- og bygningsrett (2. utgave), der de henviser
til hva Høyesterett uttalte om ugyldighetsvurdering i Huseby-saken (jf. Rt. 2009 s. 661):
Vurderingen beror på de konkrete forhold i saken, herunder hvilke feil som er begått og
vedtakets karakter. Der saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt eller uriktig
avgjørelsesgrunnlag på et punkt av betydning for vedtaket, eller feilen på annen måte
innebærer tilsidesettelse av grunnleggende fordringer til forsvarlig behandling, skal det
gjennomgående nokså lite til [for at et vedtak er ugyldig].
«Veien frem til ugyldighet» vil «kunne være kort når saksbehandlingsfeilen består av manglende eller
mangelfull konsekvensutredning», ifølge Høyesterett i Huseby-saken. I NOU 2019:5, om ny
forvaltningslov, henvises det i kapittel 33.2.2 til ulovfestede regler om ugyldighet (merk at
forvaltningsloven § 41 gjelder gyldighet):
Er det i stedet tale om feil ved saksbehandlingen, uttrykker man det gjerne slik at det må
foreligge en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen har virket inn på avgjørelsens
innhold.
Ved saksbehandlingsfeil knyttet til enkeltvedtak må man altså vise til en «ikke helt fjerntliggende
mulighet» for at saksbehandlingsfeilen har virket inn på avgjørelsens innhold – avgjørelsens innhold
kan f.eks. være tilpasning av tiltaket slik at det gjør mindre skade på naturmangfold av stor verdi. Sett
hen til Huseby-dommen skal ikke terskelen for å si at vedtaket er ugyldig være særlig høy når det er
snakk om en mangelfull konsekvensutredning – eller som i vårt tilfelle et mangelfullt
kunnskapsgrunnlag.
Det er vår klare oppfatning at Bergen kommune, som planmyndighet, ikke har gjort tilstrekkelige
vurderinger i tråd med naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8–12, da de behandlet reguleringsplanen i juni
2022. Disse manglende vurderingene slår også veldig lett tilbake på planmyndigheten selv når
kunnskapsgrunnlaget som selve vedtaket er fattet på, viser seg å være såpass mangelfullt og feilaktig
som vi dokumenterer i denne klagen. Det blir da svært vanskelig for planmyndigheten å hevde at det
mangelfulle kunnskapsgrunnlaget ikke kan ha virket bestemmende på planvedtakets innhold.
Med bakgrunn i dette mener vi at det i den aktuelle saken er liten tvil om at det mangelfulle
kunnskapsgrunnlaget kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold; det er i hvert fall «en ikke
helt fjerntliggende mulighet for dette». Da tatt i betraktning at nasjonale naturverdier (slik som
truede arter) ikke har vært gjenstand for en reell vurdering i forbindelse med vedtaket av planen.

Vennlig hilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland
v/ koordinator Gunvar Mikkelsen
Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland,
som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i det tidligere fylket. Per i dag er det elleve
organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland,
Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, BirdLife Norge avd. Hordaland,
Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og
omegn, Voss Utferdslag (DNT), Voss Kajakklubb og Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Sammen
representerer organisasjonene rundt 40 000 medlemmer i det tidligere fylket.
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Vedlegg: Illustrasjoner, figurer og bilder

Illustrasjon av det svært omfattende prosjektet; I/L1 til venstre, der Posten og Bring sin planlagte logistikkterminal
utgjør delen til høyre av I/L1, og I/L2 til høyre – uten bestemt formål. Den røde prikken til venstre viser hvor bildet
øverst på neste side er tatt fra.

Her ser man tydelig at logistikkterminalen bare utgjør én del av I/L1-området. Den røde prikken viser hvor bildet
øverst på neste side er tatt fra.
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Bilde tatt i vestover fra den røde prikken på den foregående illustrasjonen. Det er i hovedsak kystfuruskog med
flere myrer som vil bli jevnet med jorden hvis planen blir realisert. Foto: Gunvar Mikkelsen.

Oversikt over myrområdene i planområdet – hentet fra Asplan Viak sin rapport om klimagassutslipp i tilknytning
til reguleringsplanen. Totalt er det 14 myrer som utgjør 33 dekar innenfor planområdet – der myrenes
gjennomsnittlige dybde er beregnet til 2,5 meter. Myrenes utstrekning er kraftig underdrevet i
naturmangfoldrapporten fra Opus – og Opus rapporterer heller ikke om noen spesielle arter som lever i eller i
tilknytning til myrene.
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Oversikt over beregnede klimagassutslipp knyttet til utbyggingen, hentet fra Asplan viak sitt notat om
klimagassutslipp i tilknytning til reguleringsplanen. Arealbruksendringene utgjør altså omtrent en tredjedel eller
en fjerdedel av klimagassutslippene over neste 60 år ved realisering av reguleringsplanen – avhengig av hvilken
strømmiks man legger til grunn. Klimagassutslippene knyttet til ødeleggelse av myrer beregnes som like store
som utslippene som skyldes ødeleggelse av skogen – selv om myrene utgjør et mye mindre areal enn skogen.
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Utsyn over deler av den største myra i planområdet – inklusiv tjern – fra 16. juni 2022. Foto: Gunvar Mikkelsen.
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Kysthumle (Bombus muscorum) fotografert på planten myrklegg (Pedicularis palustris) på den største myra i
reguleringsplanen (I/L2) 16. juni 2022. Kysthumle er rødlistet som nær truet på rødlista11, og arten har ikke vært
en del av det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for reguleringsplanen. Her følger et lite utdrag
fra artsbeskrivelsen og vurderingen i rødlista 2021:
Følgende naturtyper kan inneholde egnete habitater: kysttilknyttede fastmarkssystemer; våtmarkssystemer; seminaturlig fastmark; og sterkt endret fastmark. Kysthumle opptrer i to underarter i Norge. Nominatunderarten B. m.
muscorum, finnes i Rogaland og delvis i Hordaland. […] Dette er en av artene som har gått dramatisk tilbake ellers i
Europa.

Både kysthumle og myrklegg må – basert på registreringer i Artskart og Artsobservasjoner – anses som svært
fåtallige arter i Bergen kommune. Foto: Gunvar Mikkelsen.
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