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Post 64 Utbedring på fylkesveier for tømmertransport - Tildeling av midler
for 2019
I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, side 113, er det lagt til grunn
300 mill. kr (2017-prisnivå) til en tilskuddsordning som retter seg mot flaskehalser på
fylkesvegene. Midlene skal bidra til en effektiv og funksjonell tømmertransport og gå over en
periode på seks år, og det legges opp til å finansiere forsterkningstiltak på bruer. Gjennom
Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 25 mill. kr til en slik
tilskuddsordning for utbedring av flaskehalser for tømmertransport på fylkesvegnettet.
Innenfor kap. 1320 er det opprettet en egen post 64 Utbedring på fylkesveier for
tømmertransport, jf. bl.a. Prop. 1 S (2018-2019), side 86.
Samferdselsdepartementet har i brev av 22. mars 2019 sluttet seg til Statens vegvesens
forslag til fordeling av tilskuddsmidlene for 2019. Norges Skogeierforbund er enig i forslaget
og er positiv til at det har vært mulig å få med såpass mange tiltak innenfor en ramme på 25
mill. kr. Tiltakene er i sin helhet mindre forsterkningstiltak. Vi ber regionvegkontorene
orientere fylkeskommunene om tildelingene.
Av tidsmessige årsaker er det ikke gjennomført noen høring. Kontaktutvalget for
fylkeskommunene ble orientert i møte 21. februar 2019. Det legges opp til å sende
tilskuddsprogram/bruprogram for resten av midlene på 300 mill. 2017-kr på høring i løpet
av kort tid.
Det forutsettes at staten ikke påføres kostnader utover tilskuddet. Ved eventuelt merforbruk
er fylkeskommunen ansvarlig for gjennomføring av tiltak(-ene). Tilskuddsmidlene utbetales i
tråd med framdriften for tiltaket, og i sin helhet når tiltaket er ferdigstilt,
rapporteringsskjema for ferdig tiltak er utfylt og ferdigbefaring med
fylkeskommunen/Statens vegvesen er gjennomført. Rapporteringsskjema følger vedlagt.
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Ved anmodning om utbetaling må regionvegkontoret få oppgitt organisasjonsnummer og
bankkontonummer senest 20. november 2019. Vi presiserer at det er tilskuddsmottakerens
plikt å anmode om utbetaling i henhold til vilkårene ovenfor.
Tildelingene framgår av tabellen nedenfor.

Fylkesvegnr. og
brunavn

Fylkeskommune

Tildeling
(2019-prisnivå)

Fv 21 Steinsbrua

Østfold

5,7 mill. kr

Fv 700 Resa bru

Trøndelag

2,5 mill. kr

Fv 813 Vesterli bru

Nordland

2,0 mill. kr

Fv 152 Sagstu bru

Aust-Agder

5,1 mill. kr

Fv 406 Fidje bru

Aust-Agder

4,2 mill. kr

Fv 455 Homme bru

Vest-Agder

1,4 mill. kr

Fv 455 Skaue bru

Vest-Agder

0,2 mill. kr

Fv 237 Løkenkvern bru

Hedmark

0,9 mill. kr

Fv 17 Folda bru

Trøndelag

3,0 mill. kr (til delfinansiering)

