
Rådmannens anbefalte innstilling/vedtak:  

Kongsberg kommune ønsker ikke å overta forvaltningsansvar for de aktuelle verneområdene.  
 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

1. Sammendrag  

Kongsberg kommune har fått tilbud om å overta 9 naturreservater som i dag forvaltes av 

Fylkesmannen. Regelverket for naturreservater er svært strengt og Rådmannen mener 

kommunen vil få svært begrensede muligheter til reell forvaltning av områdene. Etter det 

Rådmannen forstår følger det ikke med ressurser med tilbudet om forvaltningsansvar. 

Rådmannen anbefaler at kommunen takker nei til tilbudet.  

 

2. Bakgrunn og fakta 

Miljødirektoratet har gitt kommunene tilbud om å overta forvaltningsansvar i verneområder 

der hele verneområdet ligger innenfor kommunen. Kommunene får ikke tilbud om å overta 

verneområder som i dag forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer eller verneområder 

som ligger i tilknytning til disse samt viktige våtmarksområder. Dersom kommunen ikke 

ønsker å ha forvaltningsmyndighet, skal myndigheten fortsatt ligge hos Fylkesmannen. Det er 

en forutsetning at kommunen har nødvendig kapasitet og kompetanse og kommunen må 

avsette ressurser til administrasjon og saksbehandling.   

 

Kongsberg har 14 naturvernområder som består av 1 landskapsvernområde, 3 naturminner og 

10 naturreservater. Av disse verneområdene er det kun 9 naturreservater som kun har areal 

innenfor kommunen. Naturreservater har har den strengeste formen for vern og er  regulert av 

en verneforskrift som er vedtatt for hvert reservat.    

 

I et naturvernområde vil kommunen som forvaltningsmyndighet få blant annet følgende 

oppgaver og kompetanse: 

 Ansvar for forvaltningen av verneregler fastsatt i verneforskriften. Myndighet er 

begrenset til rådighet er gitt av verneforskriften. 

 Vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging i 

verneområdene. Gjennomføring av skjøtsels- og tilretteleggingstiltak avtales med 

SNO gjennom årlig bestillingsdialog. 

 Utarbeide utkast til forvaltningsplan som skal godkjennes av Fylkesmannen.  

 Myndighet til å gi dispensasjon innenfor rammer gitt av verneforskriften eller 

naturmangfoldloven.  



 Vurdere behov for særskilte informasjonstiltak.  

 Rapportere om forvaltningen av verneområdene il Fylkesmannen.  

 Selvstendig ansvar for at brudd på reglene i verneforskriften som kommunen får 

kjennskap til, blir anmeldt til politiet, eller rapportert til Fylkesmannen og 

Miljødirektoratet.   

  

Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret tilsynet med verneområdene. SNO 

er statlig myndighet med lovbestemt ansvar for forebygging av miljøkriminalitet og kontroll 

med at reglene i miljølovverket blir overholdt.  

 

Vurderinger 

Rådmannen mener kommunen ikke har ressurser å avsette til å utføre oppgavene som 

forvaltningsansvaret medfører.  

 

Rådmannen mener videre at kommunen vil få svært begrensede muligheter til å påvirke hva 

som kan tillates og hvordan de aktuelle verneområdene skal forvaltes. Dette fordi regelverket 

for naturreservater gjennom verneforskriftene er svært strengt og mulighetene for både 

aktiviteter og inngrep derfor er små. Slik rådmannen forstår det får ikke kommunen 

myndighet til å forandre eller vedta disse verneforskriftene.  

 

4. Konklusjon 

Rådmannen mener det er få eller ingen fordeler med å overta forvaltningsansvar for de 

aktuelle verneområdene. Ansvaret medfører derimot kostnader med administrasjon og 

saksbehandling uten at det følger med ressurser til å utføre disse oppgavene.   

 

5. Vedlegg 

 

1. Brev fra Miljødirektoratet med tilbud om å overta forvaltningsansvar for 

verneområder.   

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 

 

 

 

 

 



 

 


