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2 Vestbo sitt byggeprosjekt Råtoppen
har blitt langt mer komplisert enn utbyggeren så for seg da de begynte planleggingen. Vestbo planlegger å bygge 35
rekkehusboliger på toppen av Råvarden
bak forbrenningsanlegget, bare en liten
kilometer fra Fana skytterlags skytebaner
på Stend. Byggeprosjektet ble stanset
høsten 2009
fordi støyproFANAPOSTEN MENER blemene fra
skytebanen ikke
2 Til syvende og sist
er det fremtidige
var skikkelig
beboere og skytterutredet. I året
laget som blir skadesom har gått
lidende.
har Vestbo gjort
flere endringer
på bebyggelsesplanen for å imøtekomme
utfordringene som støyen fra skytebanen
vil medføre for de fremtidige huseierne.
2 Innendørs er støykravene oppfylt, og
på oppholdsområdene utendørs er de
nesten oppfylt. Byrådet har på bakgrunn
av innstilling fra fagetaten i kommunen
gitt Vestbo dispensasjon etter de endringene som er gjort. Advokat Sven Knagenhjelm som representerer Det frivillige
skyttervesen, slakter nå fagetaten og
Byrådet i Bergen kommune. I en klage til
kommunen har han begjært oppsettende
virkning på dispensasjonen som er gitt til
Vestbo. I klagen sier advokaten følgende:
«Som jeg skal vise … har kommunens
fagetat i sin saksfremstilling til Byrådet i
best fall misforstått, i verste fall villedet
om sakens støymessige sider. Dette
henger antagelig igjen sammen med
villende informasjon fra utbygger.»
Sterke ord fra en advokat. Advokaten
påpeker det han mener er saksbehandlingsfeil fra kommunens side og at kommuneplanens egne støykrav ikke er oppfylt.
2 Fanaposten har bedt byråd Lisbeth
Iversen om en kommentar, men får bare
beskjed fra Iversen om at byrådet støtter
seg til fagetatens vurderinger og innstilling i saken, og at det ikke er mer å si om
saken. Det er en for enkel og overfladisk
håndtering av problemstillingen fra den
ansvarlige byråden. Kommunen har
ansvar for både Vestbo som utbygger, de
fremtidige beboerne i husene og Fana
skytterlag. Dersom kommunen på feil
grunnlag godkjenner bygging av husene,
er det til syvende og sist beboerne og
skytterlaget som blir skadelidende.
2 Vi regner med at Lisbeth Iversen som
ansvarlig byråd følger opp saken overfor
fagetaten, utbygger og skytterlaget.
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Bygging av 500
miljøboliger på Ådland

– Lokalisering av pilotbyggeprosjektet ByBo til Ådland og Ytrebygda vil gi regionen en unik mulighet til å utvikle fremtidsrettet kompetanse innen
boligbygging, sier kommunalråd Ruth Grung. (Kartillustrasjon: Bergen kommune)
2 Arbeiderpartiet er glad for
at byrådet nå har lagt til rette
for at pilotprosjektet for
energi og miljøriktig boligbygging blir lokalisert til Ytrebygda. ByBo AS, som har
hovedkontor i Bergen, har
hele tiden ønsket at den
praktiske delen av det nasjonale
forskningsprosjektet
skulle gjennomføres i Bergen. Det har vært jobbet aktivt overfor Fylkesmannen og
statlige myndigheter for å
finne frem til et egnet utbyggingsområde. Ådland i Ytrebygda har vært første valget
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for å realisere mellom 400 til
500 moderne miljøboliger.
Det er et stort behov for flere
boliger i Ytrebygda. En
bedre balanse mellom arbeidsplasser og boliger vil
også redusere transportbehovet. Utbyggingen vil også bidra til utbedring av Hjellestadveien og at det vil bli etablert sykkel og gangvei til
kollektivterminalen. Prosjektet vil også gi allmennheten
bedre tilgang til friområder,
strandlinje og sjø. Store deler
av strandlinjen i Ytrebygda er
i dag privatisert.

Boliger står for 40 % av det
samlede energiforbruket i
landet, og 50 % av strømforbruket. Ved å bygge boliger
som produserer strøm til seg
selv og andre, vil vi få frigjort
miljøvennlig strøm til andre
formål som for eksempel
transport. Arbeiderpartiet har
ambisjoner om at Bergen skal
være i front på energi og miljøriktig boligbygging. Lokalisering av pilotbyggeprosjektet til Ytrebygda vil gi regionen en unik mulighet til å utvikle fremtidsrettet kompetanse innen boligbygging.

Bystyredirektøren er ikkje samd med byrådet i at
bydelsstyra bør leggjast ned. Han slår fast at
ordninga er ein suksess, og vil gje dei meir
makt.
Bygdanytt 2. november

Det er derfor avgjørende at
prosjektet organiseres slik at
lokalt næringsliv, utdanningsog forskningsmiljø og andre
aktører fortløpende får ta del
i forskningsresultatene.
Vi ønsker at dette prosjektet skal bli et nasjonalt og
internasjonalt utstillingsvindu
for energi og miljøriktig bygging.
Av Ruth Grung,
kommunalråd Ap

– Den byutviklinga som no skjer på Straume, er
unik i nasjonal samanheng, seier Thomas
Skålnes (54), nytilsett senterdirektør for Sartor
Storsenter.
Vestnytt 4. november

