
REFERAT FRA MØTE MED STATENS VEGVESEN, VEGAVDELING FINNMARK 

 

Tid/ sted: Toveis lyd/ bilde fredag 10.02.2012 kl. 13.00 

Til stede i Båtsfjord/ Kirkenes: 

Båtsfjord kommune: Geir Knutsen(ordfører), Øyvind Hauken (rådmann), Ove T. Arnesen (teknisk 

sjef), Kurt Marcussen (innleid rådgiver) 

Statens vegvesen: Bjørg Anita Joki, Haille Hansen, Knut Busk, Oddbjørg Mikkelsen 

 

Båtsfjord kommune hadde bedt om dette møtet. Ordfører Geir Knutsen (GK) innledet og foreslo at vi 

i hovedsak drøftet følgende 4 hovedsaker: 

 

1. Avtale mellom Båtsfjord kommune og Statens vegvesen om kostnadsfordeling Skolegata/ 

Fjordveien 

Ove T. Arnesen (OTA) presenterte Båtsfjord kommune sitt forslag til kostnadsfordeling. 

Haille Hansen (HH) syntes tilsendte regneark var for spinkelt grunnlag til å ta stilling til de samlede 

kostnadene. Han ønsker nærmere opplysninger som følger: 

 Planer og tegninger for VA-anlegget 

 Enheter (for eksempel meter, antall, etc.) bør være egen kolonne i regnearket 

Bjørg Anita Joki (BAJ) opplyste at Finnmark fylkeskommune har bevilget 5 millioner kr. Til 1150 meter 

gang- og sykkelsti i Skolegata/ Fjordveien. I tillegg har de bevilget 4 millioner kr. Til asfaltering i 

Båtsfjord sentrum (ikke på fjellet, men inkludert Båtsfjorddalen) 

Vi ble enige om å holde asfaltering av veibane i Skolegata/ Fjordveien utenom vår evt. avtale om 

kostnadsfordeling. 

OTA argumenterte for å få en avtale om kostnadsfordeling hvor Statens vegvesen dekker en avtalt  

%-andel av veganlegget. Han finner det rimelig at vegvesenet dekker 100 % av overvannssystem og 

33 % av grøfter. Han spurte hvordan vegvesenet vanligvis fordeler kostnader i lignende prosjekter. 

HH svarte at det er vanlig å se på arbeidsomfang og kostnader samlet og ut fra det gjøre en 

skjønnsmessig fordeling. 

BAJ opplyste at reguleringsplan for vegstrekningen er klar til offentlig ettersyn om en måneds tid. 

 

 

 



2. Asfaltering i Båtsfjorddalen og på Båtsfjordfjellet 

På spørsmål fra GK svarte BAJ at i 2012 er det bevilget 5 millioner kr. Til å asfaltere ca. 6 km  på 

fjellet. Deretter er det avsatt 4 millioner kr. Til å asfaltere i Båtsfjord tettsted (inkl. Båtsfjorddalen). 

HH opplyste at fylkets offentlige utlysning av planlagte asfaltarbeider i 2012 lyses ut 29.2. Det kan 

være mulig for Båtsfjord kommune å være med på utlysningen, men Båtsfjord kommune må da lage 

et eget grunnlag og ha tilstrekkelig byggherreansvar. 

OTA mente at Båtsfjord kommune må ha en egen utlysning på Doffin av sine arbeider, men han ser 

det som hensiktsmessig å få samme leverandør som fylket. 

 

3. Gang/ sykkelsti i Båtsfjorddalen 

GK foreslo en spleising mellom Båtsfjord kommune og fylket på gang og sykkelsti langs fylkesveien i 

Båtsfjorddalen. 

Knut Busk (KB) foreslo at Båtsfjord kommune tok tiltaket inn som et tiltak i sin trafikksikkerhetsplan 

og søkte om tilskudd. 

 

4. Økt fartsgrense i Båtsfjord sentrum 

GK lurte på om det er mulig å få økt fartsgrensen langs fortau i Båtsfjord sentrum fra 30 – 40 km i 

timen. 

Oddbjørg Mikkelsen svarte at vegvesenet ønsket en henvendelse fra Båtsfjord kommune om dette. 

GK mente at også dette kunne vi ta inn i vår trafikksikkerhetsplan som er under revidering. 

 

 

 

Øyvind Hauken 

referent 


