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Merknader til oppstartsmelding - framføring av strøm til Vangrøftdalen
Vi viser til brev datert 28.03.2019 med varsel om oppstart av arbeidet med framføring av strøm i
Vangrøftdalen i Os kommune. Tiltakshaver er Nord-Østerdal kraftlag (NØK), som er
områdekonsesjonshaver i Os.
Tiltaket omfatter 20 km høyspent kabel i kabelgrøft, 1 km høyspent luftlinje og 12 nettstasjoner.
Kabelgrøfter skal legges langs veier i området. Framføring av lavspent til abonnenter legges i grøft.
Bebyggelsen i Vangrøftdalen består av setre og spredte fritidsboliger. Området er avsatt til LNF og
båndlagt område etter naturvernloven i kommuneplanens arealdel (Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde).
Merknader
Nord-Østerdal kraftlag har lagt til grunn at tiltaket ikke er søknadspliktig etter plan- og
bygningsloven, og at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger.
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-3 omfatter tiltak som er unntatt fra loven. Etter andre ledd i nevnte
bestemmelse, innebærer dette at «anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i
energiloven § 3-1 tredje ledd» i all hovedsak unntas fra lovens virkeområde. Unntaket i pbl. § 1-3 andre
ledd gjelder overføringsanlegg som bygges i henhold til individuell anleggskonsesjon etter
energiloven § 3-1 første ledd. Nettanlegg som bygges i medhold av energiloven § 3-2 om
områdekonsesjon, omfattes ikke av unntaket. Det vil si at plan- og bygningsloven gjelder for slike
anlegg med de unntak som følger av enkeltbestemmelser eller forskrift.
Fremføring av elektriske anlegg, (fordelingsnettet) lavspentlinjer, trafostasjoner m.v. til f.eks.
byggeområder/hytteområder, vil i utgangspunktet omfattes av plan- og bygningslovens
virkeområde. Dvs. at lavspentlinjer som fremføres i f. eks. LNF-område i kommuneplanens arealdel
eller i et område som er regulert til grøntstruktur, vil i utgangspunktet være i strid med arealformålet
og må enten behandles som en dispensasjonssak eller utløser krav om reguleringsplan for
gjennomføring av bygge- og anleggstiltaket.
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Slike elektriske anlegg vil også være søknadspliktige etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) eller f)
dersom de er i strid med arealdisponeringen. Imidlertid gjør Byggesaksforskriften § 4-3 første ledd
bokstav c), unntak for anlegg for produksjon av elektrisk energi, anlegg for fordeling av elektrisk
energi som bygges med hjemmel i områdekonsesjon og som er i samsvar med pbl § 1-6 andre ledd.
Dette vil da bare gjelde byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, ikke plandelen (arealformålet).
Fylkesmannen forutsetter at tiltaket (framføring av kraftledninger og etablering av nettstasjoner)
vurderes etter plan- og bygningslovens bestemmelser av Os kommune, før igangsetting. Slik vi ser
det vil framføring av strøm til eiendommer med aktiv setring være i tråd med LNF-formålet, mens
framføring av strøm til fritidseiendommer må behandles som dispensasjon fra gjeldende
arealformål. Fylkesmannen forutsetter videre at kommunens dispensasjonsbehandling sendes på
høring jfr pbl § 19-1, og at vi får mulighet til å uttale oss til denne.
Naturverdier:
Tiltaket ligger innenfor Regional plan for Forollhogna villreinområde, i sone 2 randsone.
Oppstartsvarselet er behandlet av Villreinnemnda for Forollhogna i møte 27.04.2019. Nemnda viser
til at framføring av strøm til setre ikke er i strid med føringer i den regionale planen. Framføring av
strøm til fritidsboliger må vurderes særskilt. Nemnda mener at tiltak som fører til økt bruk av
hyttene i området vil kunne få negative konsekvenser for villreinen i området, og oppfordrer
rettighetshavere og kommunen om å sette vilkår som tar vare på området slik det står fram i dag.
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til innspillene fra Villreinnemnda når det gjelder
tiltakets konsekvenser for villreinen.
Det aktuelle området er en del av Vangrøftdalen og Kjurrudalen lanskapsverneområde, og tiltaket er
søknadspliktig i henhold til Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg
3, vern av Vangrøftdalen – Kjurrudalen landskapsvernområde. Søknad etter verneforskriften er
oversendt til Nasjonalparkstyret for Forollhogna til behandling. Fylkesmannen forutsetter at
vurdering av konsekvenser for naturverdier innenfor verneområdet ivaretas gjennom behandling
etter verneforskriften.
Tiltaket skal skje i et område hvor det er få tekniske inngrep i dag. For å unngå unødige inngrep og
skade på terreng og naturverdier må det stilles konkrete krav til gjennomføringen. Valg av trase for
kabelgrøft bør tilpasses terreng og elementer i terrenget på best mulig måte, i stedet for å legge
rette strekker som igjen kan medføre større inngrep. Det bør benyttes hensiktsmessige
anleggsmaskiner som gjør minst mulig skade, og det bør stilles krav til opprydding, tilbakeføring av
masse og tilrettelegging for reetablering av stedegen vegetasjon.
Fylkesmannen forventer at hensiktsmessige krav og vilkår blir innarbeidet i vernemyndighetenes
behandling av tiltaket etter naturmangfoldlov og verneforskrift. Vi minner om at søknad om
framføring av strøm skal behandles etter strengeste regelverk først, dvs etter gjeldende
verneforskrift for området, før saken behandles etter plan og bygningsloven av Os kommune.

Med hilsen
Øyvind Gotehus (e.f.)
avdelingsdirektør
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seniorrådgiver
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