MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Postboks 2500
6404 MOLDE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Lars Einar Legernes / 71274117

20/126534-20

Deres referanse:

Vår dato:
10.12.2020

Svar på søknad om tilskudd til fylkesveier - Møre og Romsdal
Vi viser til invitasjon til å søke om midler fra post 1320.65 Tilskudd til fylkesveier, den
10.07, der fylkeskommunene kunne søke om midler til prosjekter med oppstart i 2020 og
2021. Vi mottok søknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune den 15. september.
I 2020 er det bevilget 91,5 mill. kroner til ordningen. For 2020 er det knyttet en
tilsagnsfullmakt på 50 mill. kroner til ordningen. For 2021 er det foreslått 100 mill. kr til
ordningen, og en tilsagnsfullmakt på 100 mill. kr.
Det kom inn søknader på 19 prosjekter, med en samlet totalkostnad på om lag 1 mrd. kr
ekskl. mva. Fylkeskommunal egenandel på prosjektene er satt til minimum 60 pst.
Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om tilskudd til reguleringsplan fv 60 Tomasgard
– Røyrhus. Tilskuddet det er søkt om er på i overkant av 3 mill. kr.

Vurdering
Tilskuddsordningen gjelder "konkrete prosjekt på strekninger som er viktige for eksport av
næringsgruppene fiske og akvakultur". Tilskuddsordningen gjelder altså ikke kostnader
knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven. Dette ble også presisert i vårt brev den
27. august (Vår ref. 20/132944-2). Da vi mottok søknaden, sendte vi en påminning om
dette, men fylkeskommunen valgte å opprettholde søknaden.
Basert på dette, kan vi dessverre ikke gi tilsagn om tilskudd til dette prosjektet.
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