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Vedtak i klagesak om graving av jordkabel i 
Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat 
 
Vi viser til klagen på Orkland kommunes vedtak 10. november 2021. Klagesaken ble oversendt 
fra kommunen 26. januar 2022.  

Vedtak  
 
Miljødirektoratet opprettholder vedtaket fra Orkland kommune med de vilkår og begrensninger 
som framgår av kommunens vedtak av 10. november 2021. 
 
Vedtaket er fattet etter forskrift om Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat, naturmangfoldloven § 48 
og forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. 
 
Dere kan ikke klage på vedtaket.   
 

Bakgrunn for saken 
På vegne av nettselskapet Tensio TS AS sendte rettshjelper Anita Olsen 8. mars 2021 inn 
forelegging av planer om tiltak til Orkland kommune. Av dokumentet framgår det at Tensio 
planlegger å grave ned lavspentledning i området Jøngbekken/Litjlfjellet. Planene innbefatter 
graving av stikkledning til hytta Kvamsmoenget inne i Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat.  
 
Rapport fra Miljøfaglig utredning AS var vedlagt brevet. I rapporten blir det anbefalt at kabelen 
inne i reservatet legges på en svak fastmarksrygg fra reservatgrensa og rett ned mot 
Kvamsmoenget. Anleggsarbeidet bør utføres på frossen og helst snødekt mark, både for å unngå 
terrengskader og for å unngå å forstyrre hekkende fugl. Det blir videre anbefalt at kablene legges 
ved pløying, der torva løftes opp, kabelen legges ned og torva legges på plass igjen umiddelbart. 
Miljøfaglig utredning beskriver områder der pløying tidligere er utført, og skriver at det virker 
sannsynlig at de langvarige effektene er små. 
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På bakgrunn av tilbakemelding fra Orkland kommune, sendte Tensio TS AS 22. mars 2021 inn 
søknad om "dispensasjon fra formål LNF med verneplan for Høgkjølen naturreservat". Søker 
skriver at det er behov for framføring av strøm, og at tiltaket er beskjedent sett i sammenheng 
med hva verneplanen har som formål å beskytte.  
 
Orkland kommune, Hovedutvalg forvalting, ga 10. november 2021 Tensio dispensasjon fra 
verneforskriften for Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat for legging av lavspentkabel med 
gravemaskin etter omsøkt trasé. Det framgår blant annet av vedtaket at arbeidet skal utføres på 
frossen, og helst snødekt, mark, og at igangsetting skal skje i samråd med kommunen. Kabelen 
skal pløyes ned der dette er mulig. Rikmyrområdet Kvamsmoenget, som ble registrert i 
rapporten fra Miljøfaglig utredning, skal ikke berøres. Tillatelsen gjelder til og med desember 
2023.  
 
Dispensasjonen ble gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Det framgår av 
kommunedirektørens begrunnelse at kommunedirektøren mener graving av kabel etter en trasé 
på vel 100 meter ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig dersom de faglige rådene i 
rapporten fra Miljøfaglig utredning blir fulgt.  
 

Klagers argumenter 
Statsforvalteren i Trøndelag klagde på vedtaket i brev av 3. desember 2021. I klagen viser 
Statsforvalteren til at det i Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter framgår 
at bestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 først og fremst er ment for uforutsette tilfeller eller 
spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen av verneområde. Bestemmelsen 
skal først og fremst brukes på bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser. I 
vurderinga av om tillatelse bør gis, skal man også vurdere eventuelle presedensvirkninger. 
Statsforvalteren mener tiltaket kan ha uheldige presedensvirkninger.  
 
Statsforvalteren mener videre at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har beskrevet hvilke 
virkninger tiltaket vil ha på verneverdiene eller redegjort for hvordan den vektlegger disse 
virkningene. Statsforvalteren mener det er lite informasjon om vegetasjonen langs den anbefalte 
traseen, herunder om det er trær som må felles for å få fram maskiner.   
 

Kommunens merknader  
Orkland kommunen, Hovedutvalg forvaltning, vurderte saken på nytt i møte 19. januar 2022. De 
vedtok ikke å endre eller oppheve vedtaket. Kommunen har derfor sendt saken til 
Miljødirektoratet for klagebehandling.  
 
Av kommunedirektørens begrunnelse framgår det at det ikke er andre hytter i 
Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat som har sammenlignbar plassering, med kort veg både til 
vernegrensa og til eksisterende strømnett. Kommunedirektøren vurderer derfor faren for 
presedensvirkninger inne i reservatet som liten. De mener videre at det må være opp til 
nasjonale og regionale myndigheter å vurdere faren for virkninger på andre verneområder.  
 

•
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Miljødirektoratets vurderinger 
Miljødirektoratet er etter naturmangfoldloven § 62 klageorgan for klager på kommunens vedtak 
etter naturmangfoldloven. Klageinstansen kan etter forvaltningsloven § 34 prøve alle sider av 
saken. Ved prøving av det frie skjønnet skal vi likevel legge stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyret. Det skal framgå av vedtaket hvordan vi har vurdert hensynet til det 
kommunale selvstyret.  
 

Hva gjelder saken? 
Statsforvalteren har klagd på vedtak fra Orkland kommune, der kommunen har gitt dispensasjon 
fra forbudet mot tiltak som kan endre naturmiljøet i forskrift om Høgkjølen/Bakkjølen 
naturreservat punkt IV nr. 3. Dispensasjonen gir Tensio TS AS mulighet til å legge nedgravd 
lavspentkabel langs en svak fastmarksrygg fra vernegrensa og til hytta Kvamsmoenget, se bildet 
nedenfor for omtrentlig angivelse av trasé. Traseen er ca. 100 meter lang.  
 

 
 
 
Kommunen har satt krav om at arbeidet skal skje på frossen og helst snødekt mark, og om at 
kabelen skal pløyes ned der dette er mulig. Nedpløying innebærer så vidt vi forstår at torva 
skyves til side før kabelen legges ned og torva legges tilbake igjen.  

Hvilke regler gjelder for tiltaket? 
Etter forskrift om Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat punkt IV nr. 3 må det innenfor 
naturreservatet ikke iverksettes tiltak som kan påvirke naturmiljøet. I forskrifta nevnes 
"framføring av jordkabler" som eksempel på tiltak som kan påvirke naturmiljøet. Legging av 
lavspentkabel i bakken, slik denne saken gjelder, rammes i utgangspunktet av dette forbudet.  
 
Etter naturmangfoldloven § 48 kan imidlertid "forvaltningsmyndigheten", i dette tilfellet Orkland 
kommune, gjøre unntak blant annet dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke 
kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Det første spørsmålet i saken blir dermed om disse 
vilkårene er oppfylt.   
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Selv om vilkårene er oppfylt her en søker ikke krav på å få tillatelse. Om det skal gis tillatelse eller 
ikke er overlatt til forvaltningsmyndighetens skjønn, innenfor rammen av alminnelige 
forvaltningsrettslige regler og retningslinjer og instrukser fra overordnet myndighet. 
Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal fange opp uforutsette tilfeller eller spesielle eller 
særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Forvaltningsmyndigheten må etter 
forarbeidene til loven ta i betraktning om en dispensasjon vil kunne gi økt fremtidig press for 
liknende dispensasjoner. Bestemmelsen gjelder i første rekke bagatellmessige inngrep eller 
forbigående forstyrrelser som er av stor betydning for søker sammenholdt med 
verneinteressene. 
 
Ved skjønnsvurderinga av om det skal gis tillatelse eller ikke der vilkårene er oppfylt, skal statlige 
myndigheter som nevnt over legge stor vekt på det kommunale selvstyret. Dette innebærer at vi 
skal være forsiktige med å sette til side den vektinga kommunen har gjort mellom hensyn for og 
imot en tillatelse.  

Er vilkårene for å gi dispensasjon oppfylt? 
Orkland kommune har i sitt vedtak kommet til at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt 
forutsatt at begrensningene og vilkårene i dispensasjonen blir overholdt. Statsforvalteren har 
ikke direkte kommentert spørsmålet i klagen.  
 
Miljødirektoratet er enige med kommunen i at tiltaket ikke vil være i strid med verneformålet 
eller påvirke verneverdiene nevneverdig, dersom begrensningene i dispensasjonen blir 
overholdt. 
 
Formålet med Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat er etter verneforskriften punkt III "å bevare et 
av Sør-Trøndelags fineste myrområder i fjellbandet, med et rikt utvalg av myrtyper". I faktaarket 
for naturreservatet i Naturbase framkommer det videre at området har en variert flora med arter 
som lappmarihand, kildemjølke, brudespore, sotstarr, hårstarr. Molte kan opptre i store 
mengder. Reservatet har videre rikt fugleliv med arter som heilo, rødstilk, storspove, småspove, 
vipe, storfugl, orrfugl, lirype, fjellvåk og dvergfalk. Av sjeldnere arter som er observert kan 
nevneslappspurv, brushane, myrsnipe og dobbeltbekkasin. 
 
Tiltak som innebærer graving, vil ofte kunne skade myrnaturtyper ved at de gir 
dreneringseffekter som tørker ut myra. Bruk av tunge maskiner vil videre ofte både kunne danne 
kjørespor som drenerer myra, og skade vegetasjonen. 
 
Kommunen forutsetter imidlertid i vedtaket at kabelen skal legges langs en fastmarksrygg. En slik 
lokalisering av tiltaket reduserer muligheten for at gravearbeidene skal gi dreneringseffekt. 
Vilkåret om at kabelen skal pløyes ned innebærer videre at grøfta kun står åpen i en svært kort 
periode. Valget av metode innebærer at risikoen for dreneringseffekt reduseres ytterligere. 
Kravet om at arbeidene skal utføres på frossen mark reduserer videre risikoen for kjøreskader. 
Det sistnevnte kravet reduserer også risikoen for forstyrrelse av fuglelivet, siden arbeidene da 
blir gjennomført utenfor hekketida og i en periode da trekkfuglene ikke befinner seg i området.  
 
Sett hen til at tiltaket også bare berører en svært liten del av et relativt stort verneområde og at 
det ikke er registreringer av viktige arter eller naturtyper i den aktuelle traseen, kan vi ikke se at 
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tillatelsen vil være i strid med formålet om å bevare myrområdet eller på annen måte påvirke 
verneverdiene nevneverdig.  
 
Hvorfor mener Miljødirektoratet det er riktig å gi dispensasjon i denne saken?  
Miljødirektoratet er enig med Statsforvalteren i at spørsmålet om fremføring av strøm til private 
hytter er prinsipielt viktig. Det finnes også alternative miljømessige løsninger for å dekke 
energibehovet til hytter. Miljødirektoratet har imidlertid også tidligere godtatt fremføring av 
jordkabel til private hytter i verneområder etter en konkret vurdering i den enkelte saken. Selv 
om terskelen for å få tillatelse til denne type tiltak bør være høy, mener vi dermed at tillatelse kan 
gis der risikoen for skade på verneverdiene er svært lav.  
 
I saken her tar vi utgangspunkt i at det å legge kabelen i tråd med kommunens vedtak isolert sett 
vil ha svært liten virkning på verneverdiene. Hensynet til likebehandling tilsier at andre med 
tilsvarende saker også må få tillatelse. Presedenshensyn kan derfor likevel mange ganger tilsi at 
vi ikke gjør unntak fra forbudet i ei verneforskrift selv der konsekvensene av det isolerte tiltaket 
er små.  
 
Klima- og miljødepartementet har i brev av 2. mars 2015 og 15. juni 2015 gitt retningslinjer for 
vurdering av presedens og for vurdering av klagesaker. I brevene gir departementet føringer om 
at vurdering av faren for presedens skal være mest mulig konkret, og at den bør være knyttet til 
det aktuelle verneområdet. Departementet understreker også at vi skal være tilbakeholdne med 
å overprøve skjønnsutøvelsen til lokale forvaltningsmyndigheter, når de har foretatt en 
begrunnet avveiing.  
 
Orkland kommune har i forbindelse med klagesaken vurdert hensynet til presedens. De viser her 
til at det ikke er andre hytter i Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat som både ligger nær 
vernegrensa og eksisterende nett. De mener dermed faren for presedens er liten.  
 
Miljødirektoratet legger til grunn at kommunen her har foretatt en begrunnet vurdering av faren 
for presedens basert på sin lokalkunnskap. Vi kan ikke se at kommunens vurdering framstår som 
uforsvarlig eller bygd på feil faktum. Vi finner dermed ikke grunn til å overprøve kommunens 
skjønnsvurdering.  
 
Ut fra det ovennevnte stadfester Miljødirektoratet vedtaket fra Orkland kommune. I forbindelse 
med klagebehandlinga uttalte kommunen at Tensio burde få ett års frist til å gjennomføre tiltaket 
fra endelig vedtak. Kommunens vedtak gjelder ut desember 2023, det vil si mer enn ett år fra 
dagens dato. Vi gjør derfor ingen endring i fristen.  
 
 
Med hilsen  
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Pål Foss Digre 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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tillatelsen vil være i strid med formålet om å bevare myrområdet eller på annen måte påvirke
verneverdiene nevneverdig.

Hvorfor mener Miljødirektoratet det er riktig å gi dispensasjon i denne saken?
Miljødirektoratet er enig med Statsforvalteren i at spørsmålet om fremføring av strøm til private
hytter er prinsipielt viktig. Det finnes også alternative miljømessige løsninger for å dekke
energibehovet til hytter. Miljødirektoratet har imidlertid også tidligere godtatt fremføring av
jordkabel til private hytter i verneområder etter en konkret vurdering i den enkelte saken. Selv
om terskelen for å få tillatelse til denne type tiltak bør være høy, mener vi dermed at tillatelse kan
gis der risikoen for skade på verneverdiene er svært lav.

I saken her tar vi utgangspunkt i at det å legge kabelen i tråd med kommunens vedtak isolert sett
vil ha svært liten virkning på verneverdiene. Hensynet til likebehandling tilsier at andre med
tilsvarende saker også må få tillatelse. Presedenshensyn kan derfor likevel mange ganger tilsi at
vi ikke gjør unntak fra forbudet i ei verneforskrift selv der konsekvensene av det isolerte tiltaket
er små.

Klima- og miljødepartementet har i brev av 2. mars 2015 og 15. juni 2015 gitt retningslinjer for
vurdering av presedens og for vurdering av klagesaker. I brevene gir departementet føringer om
at vurdering av faren for presedens skal være mest mulig konkret, og at den bør være knyttet til
det aktuelle verneområdet. Departementet understreker også at vi skal være tilbakeholdne med
å overprøve skjønnsutøvelsen til lokale forvaltningsmyndigheter, når de har foretatt en
begrunnet aweiing.

Orkland kommune har i forbindelse med klagesaken vurdert hensynet til presedens. De viser her
til at det ikke er andre hytter i Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat som både ligger nær
vernegrensa og eksisterende nett. De mener dermed faren for presedens er liten.

Miljødirektoratet legger til grunn at kommunen her har foretatt en begrunnet vurdering av faren
for presedens basert på sin lokalkunnskap. Vi kan ikke se at kommunens vurdering framstår som
uforsvarlig eller bygd på feil faktum. Vi finner dermed ikke grunn til å overprøve kommunens
skjønnsvurdering.

Ut fra det ovennevnte stadfester Miljødirektoratet vedtaket fra Orkland kommune. I forbindelse
med klagebehandlinga uttalte kommunen at Tensio burde få ett års frist til å gjennomføre tiltaket
fra endelig vedtak. Kommunens vedtak gjelder ut desember 2023, det vil si mer enn ett år fra
dagens dato. Vi gjør derfor ingen endring i fristen.
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Miljødirektoratet
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Knut Fossum
seksjonsleder

Pål Foss Digre
seniorrådgiver
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