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Høring av forslag til Kommunedelplan for overvann
Plan-ID 65890000
Byrådet har vedtatt å legge forslag til Kommunedelplan for overvann ut til offentlig ettersyn.
Kommunedelplan for overvann er en del av Bergen kommunes planstrategi og er en ny
plantype i Bergen kommune. Formålet med planen er å ivareta overvannshåndtering i
arealplanleggingen. Arealer skal planlegges slik at de sikres mot skader som følge av
oversvømmelse/flom og klimaendringer. I tillegg har overvann en stor betydning for biologisk
mangfold, blå-grønne løsninger og utforming av byrom. Planen inneholder kommunens
overordnede visjoner, mål og strategi for håndtering av overvann. Videre beskrives
overvannsplanlegging på ulike plannivå (kommunedelplan. områderegulering,
detaljregulering, byggeplan). Det er utarbeidet et digitalt kartvedlegg til planen:
https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=04ae4415f33c431
e9810327c18a263a1
Planen er utarbeidet i samarbeid av Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Vann- og
avløpsetaten for å sikre at hele kommunens interesser i og ansvar for overvann innarbeides i
planen.
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i byrådet 04.04.2019 sak 1104/19.
Høringsfrist er 18.05.2019. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet
06.04.2019 - 18.05.2019 på følgende steder:
- Kundesenteret, Allehelgensgate 5, 1 etasje, åpningstid 08:00 – 14:45
- Våre internettsider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer
og www.bergenvann.no
Alle inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Mottatte merknader
besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i den
videre saksbehandlingen.
Eventuelle merknader og innspill til offentlig ettersyn sendes innen 18. mai 2019 til:
VA.Kundeservice@bergen.kommune.no
Eller til:
Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen.
Vennligst referer til saksnummer 2018/12450 ved all kontakt i saken.
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Mottakere:

HORDALAND FYLKESKOMMUNE,Postboks 7900,5020 BERGEN
MILJØDIREKTORATET,Postboks 5672 Torgarden,7485 TRONDHEIM
BERGEN ELVEFORUM,O.J. Brochs gate 20,5006 BERGEN
BANE NOR BERGEN,Postboks 4350,2308 HAMAR
NORSK VANN BA,Vangsvegen 143,2321 HAMAR
Statens vegvesen Region vest,Postboks 43,6861 LEIKANGER
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION
VEST,Postboks 5091 Majorstua,0301 OSLO
FYLKESMANNEN I VESTLAND,Statens hus, Njøsavegen 2,6863
LEIKANGER
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