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Svar på høring av Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms
2022-2027 pr 30.6.2019
Viser til høringsbrev av 1. april 2019 med invitasjon til høring av planprogram for
vannforvaltningsplan og hovedutfordringer for Troms vannregion - med frist 30. juni 2019.
Statens vegvesen har følgende kommentarer til denne høringsversjonen:
Medvirkning
Tabell 2 s. 21 i Planprogrammet gir en fin oversikt over plan for deltakelse og medvirkning,
og fremdriftsplanen s. 20 viser oversikt over tidsplan for arbeidet fram mot 2022.
Statens vegvesen er representert i vannregionutvalget. Kontakt med vannområdene går
primært gjennom vannområdekoordinator/prosjektleder, og det satses på god dialog i
prosessen ved behov.
For øvrig blir det med utgangspunkt i Regionreformen endringer i forvaltningsansvar for veg
fra 1.1.2020. Statens vegvesen beholder alt ansvar for riksvegnettet, mens
fylkeskommunene overtar alt ansvar for fylkesvegene. Uavhengig av dette vil kommunene
fortsatt ha ansvar for kommunalt vegnett.
Kunnskapsgrunnlaget
For Statens vegvesens del, ble det i første planperiode gjennomført en rekke tiltak for å
fjerne vandringshinder knyttet til kulverter/stikkrenner på riks- og fylkesvegnettet. Noen
foreslåtte tiltak ble sjekket ut og funnet at tiltak ikke var nødvendig. Vann-nett er oppdatert i
dialog med fylkesmannen.
En rapport med eksempler fra kartleggings- og utbedringsarbeidet er laget: Frie Fiskeveger
(Statens vegvesens rapport 459), og denne er tilgjengeliggjort på internett, blant annet
finnes den på:
https://www.vegvesen.no/_attachment/1117935/binary/1078427?fast_title=Frie+fiske
veger+-+Utbedring+av+vandringshinder+for+fisk.pdf
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Når det gjelder nye prosjekter, har Statens vegvesen dialog med fylkesmannens
miljøvernavdeling og andre miljømyndigheter om krav og forventninger i forbindelse med
planlegging og utbygging. Statens vegvesen jobber også kontinuerlig for å få fram
ytterligere kunnskap om blant annet avrenning fra veg og innarbeide dette i rutiner for
utbygging, drift og vedlikehold, gjennom oppdatering av håndbøker, andre retningslinjer og
praksis.
Andre kommentarer og innspill


Det er mye snakk om sektormyndigheter og ansvar, uten at det alltid er helt klart
hvem og hva. Å liste opp relevante sektorlover med tilhørende myndighet kan være
oppklarende. Illustrer gjerne med eksempler på tiltak og håndtering.

Statens vegvesen ser fram til et fortsatt godt samarbeid med vannforvaltningen.

Med hilsen

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

