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Høring — regionreformen  — ny forskrift om myndighet mv etter

kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

Vi viser til høring i forbindelse med regionreformen og ny forskrift om myndighet mv etter
kulturminneloven og overføring av andre oppgaver.

Statens vegvesen har sektoransvar for å ivareta veghistorien. For å ivareta sektoransvaret har

vi bygget opp kompetanse og forvalter i dag Nasjonal verneplan for veger, bruer og

vegrelaterte kulturminner og har et eget vegmuseum. Vi er bla faglig rådgivere internt og

eksternt i saker som angår veghistoriske kulturminner. Oppfølging av Nasjonal verneplan er
en av våre hovedoppgaver der vi bla forbereder dispensasjonssaker og har ansvar for
istandsetting av objekter i verneplanen.

Kommentarer til høringen

Generelt

.  Med overføring av oppgaver bør Riksantikvaren fortsatt ha en koordinerende rolle for

å ivareta en helhetlig forvaltning av de statlige landsverneplanene. Statens vegvesen

mener det er svært viktig at Riksantikvaren fortsatt har kompetanse på teknisk—

industrielle kulturminner. Det må avklares hvordan det nasjonale perspektivet i

landsverneplanene blir ivaretatt når kulturminnemyndigheten blir fordelt på de nye

fylkeskommunene.

.  De fleste av våre kulturminner er ikke bygningsmiljøer, men anlegg. Vi foreslår derfor

at «bygninger og anlegg» brukes som begrep for å inkludere også disse. Dette vil da
inkludere flere statlige sektorers kulturminner, deriblant veganlegg.

Pkt 2.4.6.1 Dispensasjon fra fredning,jf kml  §15a

.  Det er viktig at de nye regionene har tilstrekkelig kapasitet til saksbehandling og

nødvendig kompetanse på teknisk—industrielle kulturminner, deriblant bruer og

veganlegg.
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.  Oppgaveoverføringen vil føre til merarbeid for de statlige etatene som må forholde

seg til flere regionale instanser i stedet for en nasjonal instans.

.  Mange av våre historiske veger strekker seg over flere administrative grenser. Det må

avklares hvem som vil ha ansvaret for slike saker når et vegminne krysser flere fylker.

. Fylkeskommunene eier en god del av de historisk fredete vegene i Statens vegvesen

sin Nasjonale verneplan. Dette har sammenheng med at mange av de statlige vegene

har blitt overført til fylkeskommunen etter at de ble fredet.

Vi er bekymret for at samme forvaltningsorgan både er vegeier og kulturminne—
myndighet. lpraksis vil dette bety at samme etat både søker om dispensasjon fra

kulturminneloven og behandler søknaden. Det må avklares hvordan en slik

dobbeltrolle kan håndteres.

Pkt 2.4.6.12 Underretningsplikt

Statens vegvesen forvalter i dag fylkesvegnettet på vegne av fylkeskommunene og
riksvegnettet på vegne av staten. Dette kalles sams (felles) vegadministrasjon.

Stortinget har i et anmodningsvedtak bedt regjeringen sørge for at fylkesveg—

administrasjonen blir overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

Regjeringen har ikke konkludert om hvordan anmodningsvedtaket skal følges opp.

Overføring av fylkesvegadministrasjonen vil innebære at fylkeskommunene vil få

egen administrasjon for å utføre planlegging, bygging, forvaltning, drift og
vedlikehold av flere veger, samtidig som de forvalter vegminner som er i

fylkeskommunal eie. De nye fylkeskommunene vil med dette ha ansvaret for flere

saker der det er divergerende hensyn.

Vi mener med dette at underretningsplikten er vesentlig og viktig å videreføre.
Tidligere erfaringer har vist at saker som gjelder fylkesveg sjelden løftes til

Riksantikvaren. En slik uheldig praksis kan bli mer utbredt ved overføring av
fylkesvegadministrasjonen. Underretningsplikten bør derfor styrkes. De statlige

sektorene må også få rett til å underrette om konfliktsaker som gjelder
landsverneplanene.

Med hilsen
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