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Høringsuttalelse ang. strategisk planprogram for Laksevåg
Viser til invitasjon til å komme med synspunkt og merknader til strategisk planprogram for Laksevåg.
Naturvernforbundet Hordaland er i hovedsak positiv til planene. Det er positivt at det legges så stor vekt
på en infrastruktur som legger til rette for en bærekraftig bydel og god ivaretakelse av muligheten for
tilkomst og nærhet til natur og sjø.
Men vi nærer en viss bekymring for det store arealene som skal etableres gjennom at masse fylles ut i
fjorden.
Laksevåg har i mange år vært preget av næringsvirksomhet. Flere av bedriftene, nåværende og ikke
lenger eksisterende, har lagt igjen ulik forurensing i grunnen, både på land og i fjorden. Omfanget og
konsekvensene av dette må kartlegges nøye. Forurenset jordlag på landarealer som skal bygges ut til
byformål, må fjernes eller sikres på en forsvarlig måte.
Forurenset sjøbunn er en stor utfordring. Bergen kommune har satt i gang arbeid med å dekke til
forurensede masser, men det betyr at de blir liggende og er en utfordring når Laksevåg skal ekspandere
gjennom utfylling i fjorden. Når masse fylles ut eller peler settes ned i den forurensede sjøbunnen, kan
det frigjøre forurenset masse. Dette er forhold som Naturvernforbundet mener må vurderes nøye før
alternativ velges. I plandokumentet er det skissert utbyggingsalternativer uten utfylling i sjøen, slik at
det er mulig å bygge en god og bærekraftig bydel uten å ta i bruk deler av fjorden.
I plandokumentet står det: “ Å etablere byggbart areal i sjø som utvidelse av Laksevåg vil være deklarert
som kommunalt areal, og slik representere en betydelig økonomisk ressurs for Bergen kommune. Det
potensielle omfanget er betydelig.”
Naturvernforbundet Hordaland forventer at utfordringene med forurenset sjøbunn og hensynet til
miljøet teller mer enn økonomien når konsekvenser og muligheter vurderes før endelig plan skal vedtas.
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