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Fullmakter for byråd for byutvikling. Vedtatt av byrådet 1.6.2017 i
sak 1171-17
Ansvarsområde
Byråd for byutvikling har ansvaret for at kommunen har en helhetlig miljø- og
byutviklingspolitikk. Arbeidsområdet omfatter byutviklingsoppgaver (som utredninger,
strategisk arealplanlegging, samordnet areal- og transportplanlegging inkl.
områderegulering), samferdsel, parkering, kulturminnevern, kart- og geodata, parkforvaltning
og friluftsliv.
Byråden skal påse at det ved planlegging og utbygging i kommunen blir tatt tilstrekkelig
hensyn til naturmangfold, og miljømessige verdier og synspunkter.
Byråden har ansvaret for kommunale tekniske tjenester knyttet til forvaltning, bygging,
fornying, drift og vedlikehold av kommunale veger, vannforsynings- og avløpsanlegg.
Byråden har ansvar for utøvelsen av den kommunale parkeringsmyndigheten og håndheving
av politivedtekt vedrørende forbud mot forsøpling og frittstående reklameskilt samt kontroll av
gårdeiers ansvar for snørydding og strøing mv.
Byråden er ansvarlig for håndhevelsen av den lokale forskriften om aktiv bekjempelse av
forsøpling av offentlig uterom i Bergen, jf. politivedtekten for Bergen.
Byråden er ansvarlig for å forestå oppgaveløsning knyttet til landskapsdesign, parkforvaltning
og friluftsliv.
Byråden har videre ansvaret for kommunens saksbehandling etter plan- og bygningsloven
(byggesaker, delingssaker/sletting av klausuler, refusjonssaker, private planforslag, tilsyn,
lovlighetsoppfølging m.m.). Ansvaret omfatter også behandling av saker om seksjonering,
forkjøpsrett til leiegårder, naturskader og saker om bygg- og anleggsavfall. Byråden har også
ansvar for at kommunen har et tjenlig geodetisk grunnlagsnett, gjennomføring av kart- og
delings-forretninger, og oppmålingstjenester.
Følgende etater og virksomhet ligger under byråden: Byarkitekten, Byantikvaren, Plan- og
bygningsetaten, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.
Kompetanse
Generell og gjennomgående kompetanse
Byråden har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning. Alle saker av prinsipiell betydning legges frem for byrådet for
beslutning.
Byråden selv gir innstilling til byrådet.
Byråden har instruksjonsrett og ledelsesansvar for egen administrasjon.
Instruksjonsmyndigheten overfor etater og underliggende virksomheter utøves gjennom
kommunaldirektøren, som også er byrådsavdelingenes øverste administrative leder.
Byråden har fullmakt til å foreta organisasjonsendringer i egne byrådsavdelinger innenfor de
begrensninger byrådets fullmakter gir på dette punkt.
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Byråden er lønnsfastsettende myndighet ved ansettelser i egen byrådsavdeling basert på de
overordnete retningslinjer for lokal lønnsfastsettelse som til en hver tid foreligger.
Byråden innehar alle relevante personal- og økonomifullmakter for videre delegasjon til
kommunaldirektør og videre til resultatenhetsledere.
Fagmyndighet – forvalte lover og oppgaver
Byråd for byutvikling innehar alle fagfullmakter hjemlet i lov og forskrift, som er tillagt byrådet
innenfor byrådens ansvarsområde, og som ikke eksplisitt er lagt til byrådet som kollegium.
Byråden avgir uttalelse til departementet i forbindelse med innsigelser til kommuneplanen og
reguleringsplaner, jf plan- og bygningsloven (plandelen) §§ 11-16 og 12-13.
Byråden avgjør klager i mindre byggesaker som er i samsvar med plan og kommunale
vedtekter. Som mindre byggesaker regnes oppføring av bygning til beboelse med inntil to
boenheter i høyden, samt mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. pbl. § 20-2, bokstav a.
Byråden avgjør klager på pålegg om retting, stans og ilegging av tvangsmulkt, jf pbl kap.32.
Byråden har fullmakt til å ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8.
Betryggende kontroll
Byråd for byutvikling har myndighet til å iverksette nødvendige kontrolltiltak og etablere
systemer for oppfølging av den fagmyndighet byrådsavdelingen forvalter.
Byråden har myndighet til å se til at det etableres og gjennomføres egenkontroll i alle deler
av egen avdelings ansvarsområde.
Begjære påtale
Byråden har myndighet til å begjære påtale og fremme borgerlige rettskrav i saker der
kommunen er fornærmet, jf. Straffeloven § 79. Myndigheten er begrenset til byrådens
ansvarsområde.
Myndigheten begrenses til krenkelse av verdier eller interesser som vedkommende forvalter
eller fører tilsyn med. Fullmakten gjelder også for straffbare forhold som allerede er begått,
men der det ennå ikke er tatt stilling til påtalespørsmålet. Denne myndighet er videredelegert
til kommunaldirektør.
Eierstyring
Byråden har myndighet til løpende eierstyring gjennom å representere kommunen på
generalforsamlingen i aksjeselskaper som er etablert for å ivareta oppgaveløsning på
byrådens ansvarsområder. Avgrensningen av fagbyrådens myndighet fremgår av byrådssak
1302/12
Annen myndighet:
 Myndighet etter bestemmelsene i økonomireglementet.
 Myndighet etter bestemmelsene i personalreglementet
 Myndighet og ansvar etter bestemmelsene i kommunens reglement for
meroffentlighet og innsyn.
 Myndighet og ansvar slik dette defineres i kommunens generelle reglementer.
Delegasjon til kommunaldirektør
Rammene for delegasjon til kommunaldirektør fastsettes av byråden i et eget delegasjonsvedtak.

