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Miljødirektoratet

Saksopplysninger
Kommunene har mottatt tilbud fra Miljødirektoratet om å overta forvaltningsansvaret for
verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen. For verneområder som ligger i tilknytning til
verneområder som i dag forvaltes av et nasjonalparkstyre/verneområdestyre, er det av
Miljødirektoratet gjort en vurdering av at det er mest hensiktsmessig at forvaltningen legges til
styret. Dette er tidligere behandlet i sak 6/15 i Utvalg for Næring, Plan og Miljø.
Tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet omfatter i denne omgang verneområder som ligger
innenfor k kommune og som pr. i dag ikke forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer. For
verneområder som strekker seg over flere kommuner, vil aktuelle kommuner få tilbud om
forvaltningsmyndighet når det er tatt stilling til fremtidig kommunestruktur gjennom regjeringens
arbeid med kommunereformen.
Tilbudet om delegering av forvaltningsmyndighet gis under følgende
forutsetninger:
• Kommunen må si ja eller nei til å overta forvaltningsmyndighet for alle verneområder som
omfattes av dette tilbudet.
• Verneområder opprettet i medhold av naturmangfoldloven og den tidligere naturvernloven
har nasjonale verneinteresser, og skal forvaltes i samsvar med verneformålet og statlige
retningslinjer for forvaltning av verneområder.

• Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om utøvelse av forvaltningsmyndigheten.
• Kommunene kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter verneforskriftene til andre
instanser eller organisasjoner.
• Miljødirektoratet kan trekke vedtaket om delegering tilbake. Kommunene kan også si fra seg
ansvaret som forvaltningsmyndighet.
• Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for organiseringen av
oppsynsvirksomheten i verneområdene.
Kommunene skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse, og et robust fagmiljø med nødvendig
fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha god forvaltningskompetanse
slik at oppgaver og henvendelser håndteres riktig.
• Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.
• Ansvaret som forvaltningsmyndighet innebærer at kommunen må avsette nødvendige ressurser til
administrasjon og saksbehandling.
• Kommunen kan søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og tiltak i
verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av Stortinget. Søknad om
midler skal sendes til Fylkesmannen innen nærmere fastsatt frist.
For Midtre Gauldal kommune vil dette gjelde verneområdene:
-

Holtvatna naturreservat
Gåstjønnan naturreservat
Samsjøen naturreservat
Henddalen naturreservat
Kvasshyllan naturreservat
Granøien plantefredningsområde.

Vurdering
Saken ble diskutert av Utvalg for Næring Plan og Miljø i møte 19. januar i forbindelse med
behandling av sak 6/15 der kommunen skulle gi uttalelse til Nasjonalparkstyret om overtakelse av
ansvar for verneområder som grenser til områder underlagt Nasjonalparkstyret.
I kravene fra Miljødirektoratet står det at forvaltningsmyndigheten skal vurdere behov og
nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. Plan for skjøtsel og
eventuell tilrettelegging bør inngå i en godkjent forvaltningsplan.
Kommunen kan ifølge Miljødirektoratet søke midler fra Fylkesmannen til skjøtselstiltak. Dette
tildeles innenfor rammer fastsatt av Stortinget hvert år.
Rådmannen leser dette slik at det vil kunne søkes midler til selve gjennomføringen av tiltakene.
Likevel vil det ligge en del jobb i dette arbeidet som kommunene selv må dekke kostnadene av.
Dette spesielt gjennom planarbeid innenfor verneområdene.
I forhold til de krav som settes til kommunene for å kunne overta forvaltningsansvaret, ser
rådmannen det slik at kommunen fyller disse. Det vil likevel være et kapasitetsspørsmål sett opp
imot andre prioriterte og lovpålagte oppgaver for administrasjonen.
Kommunen kan velge å si fra seg ansvaret for verneområdene på et senere tidspunkt. Rådmannen
vurderer dette som en god løsning hvis en ser at et slikt valg har vært feil. Likevel vurderer
rådmannen det slik at hvis kommunen først velger å sitte med anvaret så må dette være ut fra et
ønske om å overta forvaltningen samt at en ser at dette lar seg gjøre kapasitetsmessig og
økonomisk. Å bruke dette som en prøveperiode vil ikke være en god løsning og det vil ikke føre til
en kontinuitet i forvaltningen.
En overtakelse av forvaltningsansvaret vil kunne gi en mer lokal forvaltning av verneområdene i
kommunen. Likevel er det slik at forvaltningsmyndigheten, uansett nivå, må forholde seg til

vernereglene fastsatt i verneforskriften. Myndigheten vil være begrenset til den rådighet som er
direkte hjemlet i verneforskriften.
Kommunen vil gjennom dette få myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den
enkelte verneforskrift eller naturmangfoldloven. I tillegg får kommunen et ansvar om å rapportere
om forvaltningen av verneområdene til fylkesmannen etter fastsatte frister. Dette er noe som vil
påføre kommune flere oppgaver uten at dette blir kompensert.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vil ikke ta imot tilbudet om å få overta forvaltningsansvaret for
verneområder i kommunen.

