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Uttalelse til planprogram - Regional plan for reindrift i Troms 201 6 - 2028
Det vises til oversendt utkast til planprogram for regional plan for reindrift i Troms 201 6 2028, versjon datert 28.03.1 7.
Statens vegvesen er en sentral samfunnsaktør både som vegeier av riksvege ne og som
forvalter av fylkesveger på vegne av fylkeskommunen.
transportområdet

I tillegg har vi et sektoransvar på

uavhengig av hvem som er vegeier. Statens vegvesen som

sektormyndighet

skal blant annet arbeide for et trafikksikkert,

transportsystem.

Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan

(NTP), statlige planretningslinjer

miljøriktig

og effek tivt

for samordnet bolig, areal - og transportplanlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen.

Med utgangspunkt
tilbakemelding

i vårt ansvarsområde har Statens vegvesen følgende

til planprogram for regional plan for reindrift i Troms 201 6 -

2028, versjon datert 28.03.1 7;

Planprogrammet beskriver ikke i klartekst hvor konkret og hvilken form regional plan for
reindrift i Troms skal ha . Det er de rfor noe u sikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser planen
vil få for Statens vegvesen og vårt ansvarsområde. Dette har sammenheng med at det ikke
har vært utarbeidet en slik plan tidligere .
Statens vegvesens interesse i en slik plan er i hovedsak knyttet opp til overordnet vegnett,
både eksisterende og planlagte samferdselsanlegg.
komme med noen generelle betraktninger

Postadresse

Telefon: 02030
firmapost - nord@vegvesen.no

Postboks 1403
8002 BODØ

vil vi

til denne tidligfasen i planarbeidet;

Statens vegvesen
Region nord

Med dette som utgangspunkt

Kontoradresse

Fakturaadresse

Mellomveien 40

Statens vegvesen

9007 TROMSØ

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Kap 5.5 Utredningsbehov

- I forbindelse med inngrepskartlegging

knyttet til

samferdsel ønsker vi å understreke at man må se på både eksisterende
samferdselsanlegg,

vedtatte planer som ikke er realisert, samt kommende planer som

fremkommer i de overordnede strategiske dokumentene (pågående NTP 201 8 - 2029 ,
RTP, KVU, jernbane etc.). Det er viktig at regional plan for reindrift ikke vanskeliggjør
realisering av kommende samferdselsanlegg.
Kap 6.1 Organisering og medvirkning – Statens vegvesen er en viktig premis sgiver og
vi ønsker å få anledning til å påvirke i planarbeidet utover den offentlige
høringsrunden.

Vi ber derfor om en mellomhøring

undervegs i planprosessen når det

er litt tydeligere hvordan form planen vil få og dermed også hvilke konsekvenser
planen vil få for vårt ansvarsområde.
Som nevnt er vi litt usikre på hvor konkret resultatet av denne planen skal bli. Hvis
man ser for seg å gå ned på detaljnivå ønsker Statens vegvesen å understreke
følgende; Trafikksikkerhet,

fremkommelighet

og hensyn til drift og vedlikehold

knyttet til dagens vegnett må være viktige vurderingsfaktorer
være seg reindriftens
samlingsområder,

i planarbeidet. Det

behov for flyttleier, trekkleier som krysser vegnettet,

kalvingsplasser, gjerder, adkomster fra overordnet vegnet t etc.

I dag benytter Statens vegvesen kartportalen https://www.tromsatlas.no/
informasjonskilde

som

i planlegging for å se hvilke interesser reindrift har i et område

som det skal startes planlegging i . Det forutsettes at resultatet av regional plan for
reindrift og kartportalen

samsvar er med hverandre.

Statens vegvesen ønsker lykke til, og er åpen for dialog undervegs i planprosessen.
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