
Kutter 80 stillinger 
Oljeserviceselskapet 
TechnipFMC kutter 

bemanningen med inntil 80 
stillinger. Stillingskuttet kommer 
pa avdelingen for undervannstek
nologi, som har hovedkontor pa 
Agotnes, if01ge Petro.no. Avdelin
gen har ogsa arisatte fie re and re 
steder i landet. -Alie de ansatte i 

Subsea Services har fatt ti I bud om 
frivillige sluttavtaler, og vi haper at 
flest mulig av kuttene kan 
gjennomfores pa denne maten. 
Dersom vi ikke kommer opp i 
0nsket antall frivillige sluttavtaler, 
ma vi ty til ordin<f!re oppsigelser i 
etterkant, sier kommunikasjonssjef 
Andreas Helgesen i TechnipFMC. 
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lering� som ti/ slutt satte foten ned. 

pal.egg om at de ma rydde opp. 

Fikk ikke rive 
Etter at han fikk nei til lwyhu
set, s0kte Kjelstrup Olsen om a 
fa rive absolutt alt som star pa 
tomten. Men ogsa til dette ble 
det nei fra myndighetenes side. 
Kommunen sendte varselet om 
pal.egg til eiendomsselskapet 
forsnart en uke siden. 

- Vi stiller oss positive ti1
kommunens pal.egg, og er alle
rede i _gang med a rydde. Men 

jeg synes oade dem og naboene 
som har klaget kan lure litt pa 
hvorfor vi fikk blankt nei til a 
rive hele tomten og rydde alt 
sammen, sier Torgny Kjelstrup 
Olsen som driver eiendomsfir
maet til familien. 

Han uttrykker fortvilelse 
over at rusmisbrukere bryter 
seg inn pa eiendommen flere 
ganger i uken. 

- Det er forferdelig tragisk at
mennesker ma leve pa den ma.
ten, men hadde vi fatt lov a rive 

ILLUSTRASJON: OPUS 

og rydde tomten, hadde det 
ikke v.er_t et sted a kunne over
natte, sier han. 

Arsaken til at de-fikk nei til a 
rive bygget, er at de mangler en 
godkjent reguleringsplan. 

- Hvilke planer har dere for
tomten fremover? 

- Det lwyhuset tror jeg ikke
det blir noe av, men utover det 
har jeg ingen kommentar, sier 
Torgny Kjelstrup Olsen. 

• 

GIFTI.OICIC: Det som kommer lit av pipene er like slcadelig som det som 
kommer lit av eksosreret. Men interessen ford skifte lit vedovner i Bergen har 
ikke tatt av tross byradets enonne statteordning. 

· 49, 7 millioner ovn
kroner igjen i potten 
I februar lovet byradet 50 
millioner kroner til a bytte 
ut gamle forurensende 
ovner i Bergen. De har 
49,7 millioner kroner 
igjen. 

GEIRKVILE 

geir.kvile@ba.no 

BERGEN: - Dette er en histo
risk dugnad for a gj0re byluf
ten bedre. Derfor setter vi av 
so millioner kroner til vrak
pantordningen. Et historisk· 10ft, sa klirnabyrad Julie An
dersland (V) da hun og by
radsleder Harald Schjelderup 
(Ap) la frem satsingen forrige 
vinter. 

lnversJon 
• Det har seg slik at nar det er

kald stillestaende luft i Ber
gensdalen, da 0ker graden av 
luftform�ing dramatisk. 
Aisakene tilf orurensingen er i 
hovedsak to: Veitrafikk og 
vedfyring. 

Forskning har vist at sveve
s1:0v fra vedovner er et minst 
like start problem som trafikk
forurensingen. Kombinasjo
nen mellom de to oppleves av 
mange som svif!It plagsom. 

so millioner kroner vil gi 
10.000 nye ovner, kunne BA, 
NRK og BT melde ti1 sine lese
re pa nett .. 

- Dette vil gj0re at byluften
neste vinter blir merkbart 
bed.re nar det gjelder sveve-

• swv, sa Andersland. . 

Snartkaldt 
Na n�rmer vi oss sesongen 

• der folk begynner a fyre med
ved, og BA sp0r byradet: 

Hvor mange ovner har dere• 
gitt st0tte ti.I, etter 0kningen 

avfondet? 
- Vi har mottatt 145 s0kna

der, av disse s0knadene er 64 
ferdig behandlet og resten 
holder vi pa med a ga gjen
nom, opplyser klimabyrads
avdelingen. 

S1:0tten er pa sooo kroner 
for hver ovn. Det vil si at byra
det sa langt har bnikt 320.000 
kroner av so-millionerspot
ten. 

- Pengene som ikke blir
brukt opp i ar vil bli videref0rt 
slik at man fortsatt kan fa St:0t
te fra korrimunen, forsikrer 
klimabyrad Andersland. 

I 2016 var det 39.170 «ikke 
rent brennende» ovner i Ber
gen, kunne brannvesenet for
telle. Disse slipper ut langt 
mer helseskadelig svevest:0v 
(store sotpartikler) enn nye 
ovner. 

0.37 prosent 
Na fungerer det slik at folk ma 
skifte ovn, og deretter s0ke 
om st0tte. Det er kommet inn 
145 s0knader. 145 ovner utgj0r 
om lag 0,37 prosent av den to
tale skadelige ovnsmassen i 
Bergen. 

- Vil vi virkelig merke noe
pa luftkvaliteten i Bergen alle
rede kommende vinter? 

- A fase ut ovnene tar lang
tid, og effekten blir selvsagt 
st:0rre etter hvert som stadig 
flere ovner byttes ut, svarer 
Andersland, som er foID0Yd 
med pagangen. 

Hun minner om at de arbei
der med et forbud mot a ta i 
bruk forurensende vedovner 
fra ar 2021. 

- 10.000 husstander far alt
sa muligheten ti.I a fa 0kono
misk drahjelp fra kommunen 
for a bytte ut ovnene i pavente 
av forbudet. 


