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Dokumenter i saken: 

1. Vedtekter for Trollheimen verneområdestyre av 1. januar 2020 
 
 

Forvalters innstilling 
Verneområdestyret for Trollheimen delegerer myndighet til henholdsvis arbeidsutvalg og 
verneområdeforvaltere i tråd med styrets vedtekter pkt. 5 og pkt. 6.2.  
 

Saksopplysninger 
I tråd med vedtektene for verneområdestyret for Trollheimen av 01.01.2020, kan styret dersom det er 
opprettet et arbeidsutvalg delegere myndighet til dette, jf. vedtektenes pkt. 5. AU kan da gis myndighet 
til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor 
betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammer og prinsipper 
fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene. 
 
Verneområdestyret kan også delegere myndighet til sine verneområdeforvaltere jf. vedtektenes pkt. 
6.2. Styret kan gi forvalterne myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter, det vil si saker 
etter verneforskriftens spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og motorferdsel. 
 
Videre kan det delegeres myndighet for forvalter til å treffe vedtak i saker etter verneforskriftens øvrige 
spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter naturmangfoldloven § 48 i følgende type saker: 

- fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, med like eller tilnærmet uendrede 
forutsetningene / vilkår. 

- I sakstyper det foreligger etablert forvaltningspraksis for, og der som AU eller VO tidligere har 
behandlet tilsvarende sak. 

- I saker der forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet. 
 

Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Det skal gå fram av saksutredningen om forvalter / 
AU treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal refereres for styret. 
 



 
Vurdering 
Verneområdestyret har i perioden 2013 til 2016 delegert myndighet til AU og forvalter for 
motorferdselsaker. Muligheten for delegasjon ble ved nye vedtektene av 2015 økt, og gjelder nå flere 
typer saker, men innenfor rammen av faste retningslinjer og etablert forvaltningspraksis. AU og 
forvalter har siden konstituerende møte i mars 2016 hatt delegasjon i tråd med de nye vedtektenes 
muligheter jf. pkt. 5 og 6.2. 
 
Selv om verneområdeforvalterne nå kan få delegert flere sakstyper vurderes det som riktig også å 
opprettholde et AU, og delegere også til AU. Dette fordi det gir mulighet til å involvere styret (ved AU) i 
saker det dette synes riktig, uten at hele styret innkalles til møte. 
 
Delegasjon til forvalterne / AU vil gi en mer effektiv og brukervennlig saksbehandling i kurante saker. 
Verneområdeforvalterne har årlig omkring 50 motorferdselsaker. I tillegg er det en del mindre 
byggesaker av kurant karakter som vurderes å kunne behandles delegert. 
 
En delegasjon til AU og forvalter, vil gi Verneområdestyret mer tid til å arbeide med viktige strategiske 
saker og kunne gjøre seg kjent i verneområdet ved befaringer knyttet til besøksforvaltning, 
sårbarhetsvurderinger og tiltak for å ivareta viktige verneverdier. 
 
 
 
 


