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Hovedutvalg Forvaltning har behandlet saken i møte 19.01.2022 sak 13/22 
 
Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 19.01.2022: 
 
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Orkland kommune opprettholder kommunens vedtak datert 10.11.2021 i sak 177/21. Saken 
oversendes dermed Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Dersom Miljødirektoratet stadfester kommunens vedtak, bes det om at gjennomføringsfristen 
endres slik at det blir mulig å gjennomføre under gunstige forhold på frossen mark. Kommunen anser 
1 år som en rimelig frist i dette tilfellet. 
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Behandling av klage på vedtak om dispensasjon til graving 
av lavspentkabler innen Høgkjølen / Bakkjølen 
naturreservat 
 
Vedlegg: 
Klage på kommunens vedtak om dispensasjon til graving av lavspentkabler innen Høgkjølen 
_ Bakkjølen naturreservat 
Saksutskrift - Dispensasjon for graving av lavspentkabel innen Høgkjølen/Bakkjølen 
naturreservat  
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Orkland kommune opprettholder kommunens vedtak datert 10.11.2021 i sak 177/21. Saken 
oversendes dermed Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Dersom Miljødirektoratet stadfester kommunens vedtak, bes det om at gjennomføringsfristen 
endres slik at det blir mulig å gjennomføre under gunstige forhold på frossen mark. Kommunen anser 
1 år som en rimelig frist i dette tilfellet. 
 
Saksopplysninger: 
 
Hovedutvalg forvalting behandlet i sak 177/21 den 10.11.21 søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat for legging av lavspentkabel med 
gravemaskin til hytte på gnr/bnr. 557/1. Orkland kommune har delegert 
forvaltningsmyndighet for naturreservat, og har med det myndighet til å fatte vedtak etter 
verneforskriften.  Det ble fattet følgende vedtak:  
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. kap. VIII i verneforskrift for 
Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat), gis DEKAR på vegne av TENSIO dispensasjon fra 
verneforskriftens kap. IV, tredje punkt for legging av lavspentkabel med gravemaskin etter 
omsøkt trase på følgende vilkår: 

1. Anleggsarbeidet skal utføres på frossen og helst også litt snødekt mark. Igangsetting skal skje 
i samråd med kommunen etter en konkret vurdering av forholdene på det gitte tidspunktet. 

2. Arbeidet skal gjøres så skånsomt som mulig. Der det er mulig og ikke medfører vesentlig økte 
skader på vegetasjon skal kabelen pløyes ned. Opprydding og avpynting skal gjøres med 
hensikt å revegetere det berørte arealet, for eksempel grave ned røtter og steiner samt slette 
til arealet med løsmasser. Torvdekket skal i minst mulig grad berøres. 

3. Rikmyrsområde Kvamsmoenget (nr 7 i MFU-rapporten) skal ikke berøres. 
4. Tillatelsen gjelder tom. desember 2023. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen fristen, 

faller godkjenningen bort. 
5. Det skal ikke stå på utelys på hytta når det ikke er folk tilstede. 

 
Vedtaket ble i brev datert 15.11.21 oversendt Statsforvalteren i Trøndelag, med klagefrist 3 
uker fra melding om avgjørelsen er mottatt. Statsforvalteren har i brev datert 3.12.21 klaget 
på vedtaket. Statsforvalteren har i medhold av forvaltningslovens Kap. VI klagerett på 
enkeltvedtak som dispensasjoner etter verneforskrifter. Klagen er framsatt innen fristen og 
tas derfor til behandling. Dersom vedtaket opprettholdes, skal saken oversendes 
Miljødirektoratet som er klagemyndighet, til endelig avgjørelse.    
 
Statsforvalteren anfører i sin klage at: «Et vedtak uten tilstrekkelig begrunnelse kan være i strid med 
nml § 48, fjerde ledd annet punktum: «I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket 
vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for 
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verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette". Der det gis tillatelse til et tiltak som uttrykkelig er 
forbudt, er det særlig viktig at det fremgår hvorfor forvaltningsmyndigheten mener det likevel er 
adgang til å gi tillatelse etter nml § 48. Dette av hensyn til ikke å undergrave forskriftsbestemmelsene 
og også av hensyn til presedens. Etter vårt syn gir ikke nml § 48 grunnlag for et vedtak om 
dispensasjon til graving og legging av lavspentkabel over en strekning på ca. 100 m inne i 
Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat fram til en privat hytte. Vi klager derfor på vedtaket og ber 
kommunen videresende klagen til Miljødirektoratet som er klagemyndighet.» Klagen ligger vedlagt. 
 
Vurdering: 
Statsforvalteren har i sin klage lagt stor vekt på presedensvirkningen av vedtaket som de 
finner vil kunne være betydelig i dette tilfellet, og da særlig i forhold til andre verneområder. 
Så langt de kjenner til, er det ikke gitt tilsvarende tillatelse til graving og legging av 
lavspentkabler til en privat hytte inne i et naturreservat. Med dagens tekniske muligheter og 
press for fremføring av strøm- og nettkabler til hyttefelt, mener Statsforvalteren at denne 
aktuelle dispensasjonen vil gi åpning for at slik kabelfremføring heller ikke stanser ved 
grenser til naturreservater. 
 
Kommunedirektøren ser at presedensvirkningen av vedtaket i liten grad ble direkte vurdert 
når vedtaket ble fattet. Innenfor Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat er det flere 
fritidseiendommer/ setrer, men det er ikke søkt om legging av kabel til noen av disse i denne 
omgang. Bare en av hyttene (gnr./bnr. 556/5) har naturlig atkomst fra nord hvor det nylig er 
lagt strøm fram til Litjfjellet hyttefelt, men denne ligger betydelig lenger inn i reservatet (ca. 
400 meter), og vil også kreve ca. 1 km med kabel fram til vernegrensa. Øvrige hytter har 
atkomst fra Hovsdalen i sør hvor det ikke er strøm. Det kan ikke utelukkes at det vil komme 
strøm også hit med tida, men kommunedirektørens vurdering er at vedtaket ikke vil føre til 
press eller nye søknader om å legge strøm til øvrige fritidsboliger i dette naturreservatet. Det 
er i dag mange muligheter og løsninger innen bruk av solcelle, selv om det er muligheter for 
en høyere standard med strøm fra strømnettet. 
 
Når det gjelder vedtakets presedens for lignende tiltak i andre verneområder i Norge mener 
kommunedirektøren at det er utfordrende for kommunen å vurdere dette godt. Orkland 
kommune fatter vedtak etter konkrete vurderinger for hver enkelt sak innenfor det lovverket 
har gitt av lokalt handlingsrom innen kommunens grenser. Kommunedirektøren er av den 
oppfatning at det i første rekke må være regionale og statlige miljømyndigheters rolle og 
ansvar å gjøre slike overordnede vurderinger. 
 
Statsforvalteren skriver også i første avsnitt side 3: «…I dette tilfellet er det omsøkte tiltaket 
konkret nevnt som forbudt. Det gjelder også motorferdselen som tiltaket medfører, noe som 
for øvrig kommunen så langt ikke har gitt tillatelse til.» Det er gitt tillatelse til bruk av 
gravemaskin etter verneforskrift, og det vil slik sett kunne være kurant å gi tillatelse etter 
motorferdselloven dersom vedtaket etter verneforskriften blir rettskraftig. 
 
Vedtaket ble fattet med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. kap. VIII i verneforskrift for 
Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat). Ifølge § 48 kan forvaltningsmyndigheten «gjøre unntak 
fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig». Tilsvarende er det en åpning i verneforskriften kap 
VIII som sier at «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene…. 
…dersom det ikke strider mot formålet med fredningen».  
Tiltaket går kun over en kort strekning på 100 m innenfor naturreservatets grenser. På 
grunnlag av vurderingene i rapporten fra Miljøfaglig utredning og kommunedirektørens egne 
vurderinger, mener kommunedirektøren at saken er godt opplyst og begrunnet. I tillegg er 
det satt vilkår for vedtaket som vil ivareta naturverdiene i naturreservatet.  
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Ut over dette kan ikke kommunedirektøren se at det er nye momenter som gjør at en 
vurderer saken annerledes, og går derfor inn for å opprettholde kommunens vedtak av 
10.11.21 og sende saken til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Tilrådingens økonomiske konsekvenser: 
Saken har ingen betydning for kommunal økonomi. 
 
Konsekvenser for vedtatte målsettinger: 
Ikke relevant å vurdere her. 


