Samferdselsdepartementet
Fylkesmannen forvalter to resultatområder for samferdselsdepartementet. Fylkesmannen skal
behandle klager på avkjørselssaker etter vegloven og behandler søknader om konsesjon til
anlegg og drift av taubane.

Resultatområde 91 Avkjørselssaker etter vegloven
Oppdrag


Fylkesmannen er klageinstans i avkjørselssaker for riksveger, jf vegloven § 11. Fylkesmannen
vil dermed være klageinstans for vedtak som regionvegkontoret fatter i henhold til vegloven
§§ 40, 41, 42 og 43 for riksveger.
Finansiering
Finansiert over fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510)
Bakgrunnsinformasjon



Lov av 21. juni 1963 nr 23 Veglova § 11
Forskrift av 23. februar 1982 nr 3791: Forskrift om retningslinjer for behandling av
avkjørselssaker for riksveg, jf veglova §§ 40 og 41
 Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg, gitt
av Vegdirektoratet 16. juli 1964 med senere endringer (FOR 1964-07-16 nr 3905)
 Nærmere retningslinjer for vegvesenets behandling av avkjørselssaker fra Vegdirektoratet
10. mai 1982.
 Håndbok 262 om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker (foreligger ikke pr februar
2009).
Resultatkrav
 Klager behandles innen 3 måneder.
Rapportering


Ingen rapportering.

Resultatområde 92 Konsesjon til anlegg og drift av taubaner
Oppdrag







Behandle søknader om godkjenning/konsesjon til anlegg og drift av taubaner, jf lov om anlæg
av taugbaner og løipestrenger mv datert 14. juni 1912.
behandle søknader om fornying av konsesjon for taubaner etter hvert som dette blir
nødvendig
Beslutte å trekke tilbake konsesjoner for taubaner som ikke lenger er i drift. Dersom eier eller
konsesjonsinnehaver ikke selv rydder og fjerner slike anlegg, kan dette besluttes gjort for
dennes regning.
Avgi uttalelser til Samferdselsdepartementet ved behandling av konsesjoner for anlegg og
drift av kabelbaner
Behandle klager på vedtak som gjelder driftstillatelse, eller pålegg om midlertidig driftsstans
fattet av Taubanetilsynet, med unntak for vedtak vedrørende kabelbaner.



Fylkesmannen skal deponere garantierklæring fra forsikringsselskap som en forutsetning for
konsesjon.
 Fylkesmannen er ikke klageinstans i økonomiske saker.
Finansiering
Finansiert over fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510)

Bakgrunnsinformasjon



Lov av 14. juni 1912 nr 1: Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv
Forskrift av 3. mai 2002 nr 446 Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner
Resultatkrav


Klagesaker behandles innen 1 måned.
Rapportering


Ingen rapportering.

