
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAT 

Hvilken etat skal man kontakte ved spørsmål om ulike samferdselstiltak? 



Notat – Del I-  Informasjon til politisk styringsgruppe i Miljøløftet Moss 

Hvordan finne riktig sektormyndighet/infratruktureier i kommunen?  

Type vei/eier Kommunen Fylkeskommunen Statens vegvesen Bane NOR 

Kommunal vei x    

Fylkesvei  x   

Riksvei/E6   x  

Jernbane    x 
 

A. Det er i utgangspunktet infrastruktureieren som skal svare på tekniske/generelle spørsmål 

-Ved spørsmål om f.eks. veistandard (som skilt/hastighet): Ta gjerne direkte kontakt med infrastruktureier. Infrastruktureierne er også som regel 

sektormyndighet eller kan ivareta kontakter med andre sektormyndigheter (f.eks. Politi, Fylkesmannen etc.). 

-Ved spørsmål om drift (f.eks. snømåking): Ta kontakt med veieier da driften styres normalt av eier. 

-Bane NOR svarer på alle spørsmål om jernbaneinfrastukturen, men ikke om saker som berører Vys togtilbud. Vy er ikke medlem/part i MM. 

B. Hva kan Miljøløftet Moss svare på? 

-MM skal behandle saker av overordnet og strategiske betydning for kommunen, sektormyndigheter og infrastrukturveiere. 

-MM skal bidra til informasjonsutveksling mellom berørte parter på riktig nivå.  

-Den politiske styringsgruppen er det øverste styret i organisasjonen. Styringsgruppen kan bestille/be om at saker skal komme tilbehandling av administrativ 

gruppe i møtene. 

C. Hva med henvendelser fra styringsgruppen i Miljøløftet Moss, utenom møtene? 

-Alle spørsmål fra medlemmer i politisk styringsgruppe, utenom møtene, vil bli videresendt til riktig infrastruktureier.  

-Infrastruktureiere som får henvendelsen, kan velge hvordan og når disse blir svart ut. 

-Dersom spørsmålene gjelder plansaker som er til behandling i kommunen etter PBL, kan også kommunen som planmyndighet, ha ansvar for å følge opp 

disse. Spørsmålene om plansaker o.l. kan derfor også bli besvart i andre utvalg, utenom MM. 



Del II - Kontaktinformasjon for alle innbyggere i Moss kommune 

Kontaktinformasjon (per november 2022) ny prosjekter/tiltak/samarbeidsorgan: 

 Kanalbru-prosjektet(Viken) Rv19-prosjektet(SVV) SMS-prosjektet (Bane NOR) Miljøløftet Moss 

Kontaktnavn Trond Viggo Thorshov 
Kine Toresen 

Jon Rabben Lundby  Pawel S Erlandsen 

Epost tordt@viken.no 
kinet@viken.no 

jon.rabben@vegvesen.no Moss_utbygging@banenor.no Pawel.sebastian.erlandsen@ 
moss.kommune.no 

Telefonnummer 3230 0000 4120 1179 4002 7579 4572 4667 

 

Kontaktinformasjon om generell drift (måking, asfalt o.l.), skilt etc.: 

 Viken fylkeskommune Statens vegvesen Bane NOR Moss kommune 

Kontaktnavn Kundesenter Sentralbord Kundesenter Kommunetorget 

Epost/nettside post@viken.no firmapost@vegvesen.no kundesenter@banenor.no Meld fra - Hovedportal 
(moss.kommune.no) 
 
post@moss.kommune.no 

Telefonnummer 3230 0000 2207 3000 4777 0098 6924 8000 
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Del III – Store organisasjoner kan ha flere kontaktpunkter 

Ved spørsmål om eksisterende infrastruktur skal ofte driftsavdelingene hos organisasjonene svare på dette. Ta kontakt direkte med organisasjonen det 

gjelder. Ved spørsmål om ny infrastruktur er det ofte utbyggingsavdelingene hos organisasjonene som svarer på spørsmål. Har man spørsmål knyttet til 

pågående planlegging etter Plan- og bygningsloven kan også kommunen riktig kontaktpunkt. 

Merk: Ved bruk av sentrale epostadresser så er det ulike rutiner rundt å få tilbakemeldinger. Hvis du ønsker å få konkrete tilbakemelding så må du evt. 

kontakte veieier om dette. 

 

 

 

 

 

 

Miljøløftet Moss 

Moss 7.12.2022 

 

 

 

 


