Resolusjon 5: Forslag til årsmøtet Vestland MDG fra MDG Øygarden

MDG Øygarden ønsker at Byvekstavtalen skal gi rom for nytenkning og på best
mulig måte komme de fleste innbyggerne til gode. Med smarte og fremtidsrettede
valg ønsker MDG Øygarden å tilrettelegge for gode transport-og kollektivløsninger i
regionen.
1. Bybaneutbyggingen må fortsette til Storavatnet terminal. Byvekstavtalen krever
smartere og mer effektiv kollektivtransport. For å betjene innbyggerne i Øygarden,
på Askøy samt Bergen vest mener MDG Øygarden det helt naturlig å forlenge
bybanen fra Oasen via Spelhaugen til Loddefjord og Storavatnet terminal. Med godt,
og mest mulig brukertilpasset tilbud på matebusser til de nye bybanestoppene, vil
behovet til over 60.000 innbyggere for bruk av privatbil vesentlig reduseres.
2. Det må ikke bygges motorvei gjennom friluftsområdet Midtmarka på Sotra 34 .
3. Det må vurderes mulighet for bybane til Sotra og Ågotnes. På denne måten kan vi
unngå motorvei gjennom friluftsområde Midtmarka på Sotra og tilrettelegge for å
utvikle aksen Bildøy, Kolltveit, Spjeld og Ågotnes til attraktive og gode boligområder
med nærhet til skoler og andre servicetilbud på Ågotnes og Straume (Sartor
storsenter).
4. Vestland MDG støtter Northern Lights-prosjektet som er en fullskala test av
karbonlagring i Nordsjøen.
5. Igangsette forsøksperiode med nullutslipps-hurtigbåt mellom Ågotnes og Vågen.
En forlengelse av båtruten til Kleppestø på Askøy ønskes vurdert som alternativ.
Dette gjerne sett som en del av Byvekstavtalen med reduksjon av behovet for
privatbiler.
6. Tilrettelegge for mer bruk av elektriske motorer i fritids-og yrkesbåter ved å
etablere støtteordninger for anskaffelser av motorer, batteri og ladepunkt ved fjerning
av merverdiavgift og toll for slike investeringer. I første omgang ønskes spesielt
fokus på oppdrettsnæringen.
7. Alle nye oppdrettsanlegg skal være lukket. Om ikke oppdrettsnæringen i et
område får kontroll på lakselus eller alvorlige sykdommer, eller på annen måte
forstyrrer det biologiske mangfoldet, vil næringen i området pålegges lukkede
anlegg.

8. Oppdrettsanlegg skal skattlegges og komme kommunene hvor oppdrettene er
lokalisert til gode.
9. Det må etableres nasjonal standard for klimaregnskap og bærekraftrapport som
må må pålegges alle kommuner.

