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Sak 2017/9: Midlertidig delegering av kurante motorferdselsaker som haster til 

sekretariatet 

Bakgrunn 

Det vil ikke bli mange søknader om tillatelse til motorferdsel, men erfaringene fra tidligere Jomfruland 

landskapsvernområde tilsier at det kan bli ett- eller noen titalls i løpet av året. Vi kan regne med at en 

del søknader vil komme fra personer har blitt kjent med forbudet mot motorferdsel relativt kort tid før 

de har tenkt å besøke Jomfruland og som har behov for rask saksbehandling. Våren og om sommeren 

er mest aktuelle perioder. I disse tilfellene vil behandling av søknadene i styret i noen tilfeller innebære 

at det vil gå for lang tid før sakene er avgjort i forhold til de behov og planer søkerne har.  

Muligheten til å delegere myndighet  

Pr. nå foreligger det ikke vedtekter for nasjonalparkstyret, men ut fra standardvedtektene kan det 

forventes at vedtektene vil gi adgang til å delegere kurante saker til forvalter/sekretariat. Med kurante 

saker menes: 

1. Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og 

motorferdsel 

2. Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter 

naturmangfoldloven § 48 der: 

a)  Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, og forutsetningene 

er tilnærmet uendret. 

b)  Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret/AU i tilsvarende sak. 

c)  Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet. Ved tvil skal forvalter drøfte saken med 

styreleder. Dette skal komme frem av saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i 

saken. Alle delegerte vedtak skal refereres for styret. 

Vurdering 

For å holde god nok service er det i noen tilfeller behov for å behandle søknader om motorferdsel som 

haster raskere enn det behandling i styret vil innebære. Styret bør imidlertid ha muligheten til å 

utforme forvaltningspraksis for motorferdselsaker. Det kan gjøres ved at styret behandler alle der 

behandlingen ikke går ut over god nok service.  

Innstilling 

Styret gir sekretariatet/forvalter myndighet til å avgjøre saker om motorferdsel i 2017 i saker der 
behandling i styret vil innebære at saksbehandlingstiden blir for lang i forhold til søkerens behov. 

 

 



Behandling 

Torstein Kiil fremmet følgende tilleggsforslag: Styret ønsker delegering av motorferdselsaker til 

sekretariatet. Det fremmes egen sak med retningslinjer for delegasjonen. Det skal i retningslinjene 

legges opp til at søknader og behandling av disse gjøres så enkelt som mulig. Søknader som kan 

forventes å komme årlig bør få tillatelse for flere år av gangen. 

Enstemmig vedtak 

Styret gir sekretariatet/forvalter myndighet til å avgjøre saker om motorferdsel i 2017 i saker der 

behandling i styret vil innebære at saksbehandlingstiden blir for lang i forhold til søkerens behov. 

Styret ønsker delegering av motorferdselsaker til sekretariatet. Det fremmes egen sak med 

retningslinjer for delegasjonen. Det skal i retningslinjene legges opp til at søknader og behandling av 

disse gjøres så enkelt som mulig. Søknader som kan forventes å komme årlig bør få tillatelse for flere 

år av gangen. 

 


