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Viser til utkast til forvaltningsplan med tiltaksprogram som er på høring til 10.08.2009.
Statens vegvesen er oppført som ansvarlig for tiltak på riksveg og fylkesveg. Statens ansvar
for å finansiere tiltak er avgrenset til det statlige vegnettet. Finansiering av tiltak på dagens
fylkesvegnett og de riksveger som overføres til fylkeskommunene etter forvaltningsreformen
er fylkeskommunens ansvar, ref. Ot.prop. 68 (2008/2009). Oppgavene kan utføres av Statens
vegvesens sams vegadministrasjon (jfr veglovens §10) etter oppdrag fra fylkeskommunen.
I forhold til vannforskriftarbeidet har Statens vegvesen ansvar for å kartlegge riks- og
fylkesveganleggenes betydning for vannlevende organismer og iverksette nødvendige tiltak
for å redusere veganleggenes eventuelle negative konsekvenser for vannlevende organismer.
Ansvar for å drifte og vedlikeholde riks- og fylkesvegene på en måte som ikke skader
vannmiljøet likeså.
Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av alle riks- og fylkesveganlegg i området med
fokus på bruer og stikkrenner/kulverter. Bruer og overganger i det gjeldende området anses å
ha liten påvirkning på vannmiljøet. Hvorvidt noe av dette innebærer vandringshinder for fisk,
må vurderes sammen med fiskesakkyndig etter rapportering fra sommeren 2009s befaringer
og overvåkningsrapporter. Stikkrenner/kulverter inspiseres j evnlig i vedlikeholdsøyesmed.
Ved utbedring eller utskifting vil det tas hensyn til vassdrag i henhold til gjeldende
retningslinjer.
Når det gjelder å sikre mot negativ utvikling i vannforekomstene som følge av nyanlegg,
vegutvidelser og —endringer,samt drifting og vedlikehold av vegene, er det i dag et internt
krav om at alle prosjekter skal ha en plan for ytre miljø. Kravet gjelder for alle stadier i et
veganlegg fra planlegging til og med drift og vedlikehold. I nye anlegg og ved
utvidelser/endringer av eksisterende anlegg, søker vi også å få til samtidig opprydding i
dårlige/ikke-fungerende løsninger på gammel vegstrekning.
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