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Til mottaker 

Høringsuttalelse til forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven 

 
Bergen bystyre behandlet saken i møtet 31.01.2018 sak 5/18 og fattet følgende vedtak:  
1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Høring om forslag til endringer i 

vannforskriften og naturmangfoldloven slik den fremkommer av byrådets forslag. 
 
2. Bystyret vil understreke at det prinsipielt er uheldig at dette flyttes fra folkevalgt kontroll 

under fylkeskommunen til embetsverket (fylkesmann og miljødirektoratet). 
 
Bergen bystyres behandling: 
Følgende representanter tok ordet: 
Reidar Staalesen (A) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). 
  
Forslag fremsatt i bystyret: 
Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte på vegne av Sp følgende tilleggsforslag: 
 
«Bystyret vil understreke at det prinsipielt er uheldig at dette flyttes fra folkevalgt kontroll 
under fylkeskommunen til embetsverket (fylkesmann og miljødirektoratet).» 
  
Votering: 
Innstillingen ble vedtatt enstemmig. 
 
Tilleggsforslag fra Sp, fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp), ble vedtatt med 45 stemmer 
(A+SV+KrF+V+R+Sp).   
 
 
Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 18.01.2018 sak 5/18 og avga 
følgende innstilling:  
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Høring om forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven slik den fremkommer av byrådets forslag. 
 
 
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.  
 
 
 
 
Bystyrets kontor, 01.02.2018 
 
 
Birgitte Worren Bratland 
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Foreløpig høringsuttalelse til høring av forslag til endringer i 
vannforskriften og naturmangfoldloven 

Byrådet behandlet den 21.12.2017 sak 404/17 om Høringsuttalelse til forslag til endringer i 
vannforskriften og naturmangfoldloven, og fattet følgende vedtak: 

 
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Høring om forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven slik den fremkommer av byrådets forslag. 
 
Høringsuttalelse: 
Bergen kommune støtter forslaget om en forenkling av organisering av 
vannforvaltningsarbeidet. Endringen vil bidra til å redusere antall forvaltningsnivåer og vil 
kunne gjøre arbeidet med forvaltningsplaner og oppfølging av disse mindre byråkratisk. 
 
Fylkesmannen har i dag mange plikter som forvalter og myndighet. Skal fylkesmannen 
overta dette arbeidet, må det tilføres tilstrekkelig ressurser. Det er òg viktig at kontinuiteten i 
vannforvaltingen ikke går tapt ved overføring av oppgaver fra fylkeskommune til fylkesmann. 
Samtidig vil kommunen påpeke at fylkeskommunen gjør en god jobb som 
vannforvaltningsmyndighet per i dag. 
 
Bergen kommune er enig i at Naturmangfoldsloven erstatter Plan- og bygningsloven som 
hjemmel for vannforskriften. Det er en naturlig konsekvens av endret organisering av 
vannforvaltningsarbeidet og vil i tillegg bidra til å styrke denne loven». 
 
Fullmakter/rutiner 
Bergen kommune har følgende fullmakt/rutiner ved behandling av høringssaker som 
kommunen mottar: «Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. 
Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis 
av bystyret. Saken anses å være prinsipiell og innebære politiske avveininger.» 
 
Denne saken ansees å være av en slik karakter at Bystyret er det organ som skal avgi 
kommunens endelige uttalelse. Ut fra gjeldende møteplaner vil saken behandles i Bystyret 
210218. Byrådsavdelingen vil orientere KMD dersom høringsuttalelsen endres etter 
behandling i Bystyret. 
 
Med hilsen 
 
 
Med hilsen 
Anne Iren Fagerbakke - kommunaldirektør 
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Øivind Hauge Støle - seksjonsleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
 
         
 


	Høringsuttalelse til forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
	Bergen bystyre behandlet saken i møtet 31.01.2018 sak 5/18 og fattet følgende vedtak:
	Votering:
	Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 18.01.2018 sak 5/18 og avga følgende innstilling:


