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Andre dokumenter i saken (innhold gjengitt i saken)
06.11.2020 Brev fra nasjonalparkstyret til tiltakshaver NØK nett
17.11.2020 Brev fra NØK nett til Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksopplysninger
Styresak 31/2020
Det vises til styresak ST 31/2020, fremlagt for styret i møte 30.10.2020.
Nasjonalparkstyrets vedtak i sak 31/2020 gjengis her:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna utsetter saken. Det bes om en beskrivelse av tiltaket i forhold til
naturforholdene på stedet, hvilke tiltak er nødvendige, hva er utfordringene og hvordan kan man
begrense inngrepets størrelse før saken legges fram til ny behandling.»
I brev av 06.11.2020 ble tiltakshaver bedt om å sende supplerende opplysninger til søknaden
som grunnlag for behandling av saken i nasjonalparkstyrets møte den 27.11.2020. Frist for
supplerende opplysninger ble satt til 18.11.2020.
Supplerende opplysninger til søknaden
Det har kommet inn utfyllende opplysninger til saken fra hytteeierne i området, og fra NØK nett –
brev med 2 vedlegg (bekreftelse fra Vangrøtdalen seterveglag og revidert kart med inntegnet
trasè)

Supplerende opplysninger fra hytteeierne i Rabblia v/Marianne Wethal,, brev av 07.11.2020
Rabblia er et område med beliggenhet i nordvendt terreng, bestående av to gamle setervoller og
med et jorde som det dyrkes og høstes fra hvert år. Rabblia består totalt av fem hytter, hvor tre
av bygningene er fra de gamle setervollene. Vi som har tilhørighet til Rabblia ønsker å verne
området gjennom bruk. Det vil si at vi ønsker å bevare området, både naturmangfoldet,
bygningsmessig, kultur- og historiemessig.
Rabblia er avhengig av at det er personer som har tilknytning til området som ivaretar stedets
karakter, med stier, kulturminner og bygninger. Flere av oss som har tilknytning til Rabblia, har
en sterk tilknytning til området fra sin opprinnelse, gjennom generasjoner. Vår motivasjon til å få
strøm i Rabblia handler om miljø og ivaretakelse av området. Vi ønsker å fjerne miljøforurensing
fra området. Dette ved å fjerne strømaggregater som produserer eksos og støy, samt fjerning av
solcellepaneler på bygningsveggene som ødelegger bygningenes karakter.
Rabblia ligger nordvendt og har derfor begrenset med soltilgang, noe som reduserer effekten av
solcellepaneler. Dette medfører stort bruk av diesel- og bensinaggregater. Ingen av oss i Rabblia
har intensjon til ekspandering eller ødeleggelse av det tradisjonelle kulturlandskapet. Vi har
heller ingen ønsker om fast bruk av utvendig belysning på bygningene når de ikke benyttes.
Rabbliveien er en del av Seterveiene i Vangrøftdalen og driftes av Vangrøftdalen Seterveilag.
Kostnadene ved fremføring av strøm til Rabblia vil ikke belaste fellesprosjektet. Kostnadene
utover anleggsbidrag på kr. 120.000 pr. abonnent vil bli dekket av abonnentene i Rabblia.
Supplerende opplysninger fra NØK nett i brev av 17.11.2020
For å minimere størrelsen på inngrepet foreslår vi en presisering om at høyspentkabelen
forlegges i den eksisterende kjørebanen slik at tiltaket ikke påvirker naturforholdene på stedet. I
tillegg vil det benyttes rør i kabelgrøften som beskyttelse for kabelen på aktuelle strekninger der
tilstrekkelig grøftedybde ikke kan oppnås uten omfattende pigging av fjell. Veien kan da ikke
benyttes mens anleggsarbeidet pågår. Kjørebanen settes i stand med grus etter at
høyspentkabelen er forlagt. Vi ber om at dere tar kontakt dersom det er ønskelig med ytterligere
opplysninger i saken, eller om det er andre nødvendige presiseringer som kan være praktisk
mulig å gjøre på nåværende tidspunkt.
Vedlegg til brev fra NØK:
Bekreftelse fra Vangrøftdalen seterveilag
Vangrøftdalen seterveilag gir NØK tillatelse til å grave ned strømkabel i veibanen opp
Rabblia. Dette er nødvendig for framføring av strøm til setrene og hyttene i Rabblia.
Det er en forutsetning at veibanen settes i stand igjen med grus, slik at den er i minst like
god stand som før arbeidet ble påbegynt.
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Kart med ny trasè inntegnet

Sakvurdering og formell behandling av søknaden
Særutskrift med saksopplysninger, sakvurdering, innstilling til vedtak og behandling av saken i
styremøte 30.10.2020 fremkommer av vedlegg til saken.
Saksopplysninger og vurdering i ST 31/2020 regnes som en del av saken som nå legges frem for
styret i møte 27.11.2020. Saken legges frem på nytt med samme innstilling som i styresak
31/2020, da prinsippene i saken/hovedbegrunnelsen for avslag er den samme som før.
Det blir da opp til styret å vurdere om det finnes særlige grunner for å tillate fremføring av strøm
til hyttene i dette området og i såfall begrunne dette, og deretter vurdere om tiltaket kan tillates
med de beskrivelser og begrunnelser som nå foreligger.
Om styret finner grunn til å gi tillatelse til strømfremføring i dette området blir det viktig å knytte
tillatelsen til det eksisterende godkjente strømprosjektet slik at tilsvarende vilkår for gjennomføring og utføring blir ivaretatt.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020
Innstilling til vedtak:
Med hjemmel i § 3 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde
avslår nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad om fremføring av strøm til bebygde
eiendommer i Rabblia i Vangrøftdalen.
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Det er tidligere vist til at det langs den aktuelle trasèen er fjell i dagen, noe som gjør det mer
krevende med kabelgrøft i dette området. Vegen til Rabblia er en relativt smal og stedvis bratt
veg, der det kan være mer krevende enn ellers å få lagt kabel i eksisterende veg uten å måtte
utvide denne.
I avgjørelsen er det lagt avgjørende vekt på at det ikke finnes særlige grunner til å fremføre strøm
særskilt til dette området. Det er ingen setre i drift i området, og heller ikke setre tilknyttet
gardsbruk i drift. Tiltaket vil derfor ikke ha betydning for landbruksmessig drift og skjøtsel av
kulturlandskapet. Fremføring av strøm til eiendommer som kun benyttes til fritidsformål vil
kunne føre til presedens for mange tilsvarende søknader i verneområdene i Forollhogna, og vil
også kunne være med på å undergrave de vilkår som er gitt for tillatelsen til strømfremføring i
Vangrøftdalen jf. styrets vedtak i sak 5/2020.

Behandling
Runa Finborud sitter i styret for NØK og bad nasjonalparkstyret om å vurdere sin habilitet. Runa
Finborud ble erklært inhabil, og fratrådte saken. Arne Horten, vara for Runa Finborud, tiltrådte
saken.
Arne Horten fremmet følgende forslag til nytt vedtak:
Nasjonalparkstyret gir Nøk nett dispensasjon fra § 3 punkt 1 i verneforskriften for Vangrøftdalen
og Kjurrudalen landskapsvernområde for fremføring av strøm til bebygde eiendommer i Rabblia i
Vangrøftdalen som omsøkt.
Vilkår for tillatelsen
1. Tiltak skal gjennomføres i tråd med beskrivelse gitt av NØK nett i brev av 17.11.2020.
2. Tiltaket ses som en del av strømprosjektet i Vangrøftdalen, der vilkår for gjennomføring
gjelder tilsvarende for strømfremføring til Rabblia. Det vises særlig til sak 5/2020.
3. Det forutsettes at tiltaket ikke fører til breddeutvidelse av eksisterende veg (veglegeme
inklusive grøft/skulder)
4. Tiltak skal generelt gjennomføres skånsomt av hensyn til naturverdiene på stedet.
Kulturminner skal ikke berøres av tiltaket. Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å
hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Det vises til naturmangfoldlovens § 11.
Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldlovens § 8 -12:
•

Nasjonalparkstyret mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om tiltaket og
naturforholdene på stedet som grunnlag for behandling av søknaden. Det vises til
opplysninger fra NØK og at tiltaket kun skal berøre selve veglegemet. Det er derfor ikke
nødvendig å hente inn ny kunnskap om naturverdier eller kulturminner i området (§§ 8
og 9)

•

Samlet belastning for tiltaket vil være veldig begrenset, da fremføringen vil skje i selve
veglegemet, uten påvirkning av arealet ved siden av veglegemet (§ 10)

•

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Dette er ivaretatt gjennom
vilkår i saken (§ 11)

•

Tiltaket er planlagt gjennomført på en slik måte at det skal føre til minst mulig inngrep i
naturen. Det settes krav til utførende entreprenør om dette, og arbeidet følges opp i felt,
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slik at nødvendige hensyn ivaretas (§ 12).
Begrunnelse for tillatelsen:
Nasjonalparkstyret mener at tiltaket ikke strider mot formålet med vernet, utfra følgende
momenter;
•

Dette er en del av strømprosjektet i Vangrøftdalen, ved at det er en forlengelse av
allerede vedtatt sidearm som går til setervoll på vestsiden av elva (Mosengvollen)
Opprinnelig foreslått luftstrekk er erstattet av jordkabel i vegbanen.

•

Eiendommene i Rabblia ligger nordvendt, slik at strømproduksjon ved bruk av solceller er
lite effektivt.

•

Vegen til Rabblia starter ved Mosengvollen, slik at fremføringen vil i sin helhet gå i
veglegemet.

•

Tiltaket vil ikke skape presedens, da fremføringen til disse eiendommene er en del av et
større prosjekt, og ikke kun enkeltstående fritidseiendommer/setrer.

•

NØK Nett har i sin beskrivelse av prosjektet, poengtert at arbeidet vil gjennomføres
skånsomt, og tiltaket vil ikke være synlig i etterkant.

Hjemmel: Verneforskriftens § 5, punkt 6
Avstemmingen ble slik:
Det ble 4 stemmer (Marit Bjerkås, Tone Hagen, Bjørnar T. Jordet og Guri Heggem) for innstilling
som foreligger i saksframlegget, og 3 stemmer (Sivert Moen, Arve Hitterdal og Arne Horten) for
Arne Horten sitt forslag. Innstilling til vedtak ble vedtatt (4-3)

Vedtak
Med hjemmel i § 3 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde
avslår nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad om fremføring av strøm til bebygde
eiendommer i Rabblia i Vangrøftdalen.
Det er tidligere vist til at det langs den aktuelle traséen er fjell i dagen, noe som gjør det mer
krevende med kabelgrøft i dette området. Vegen til Rabblia er en relativt smal og stedvis bratt
veg, der det kan være mer krevende enn ellers å få lagt kabel i eksisterende veg uten å måtte
utvide denne.
I avgjørelsen er det lagt avgjørende vekt på at det ikke finnes særlige grunner til å fremføre strøm
særskilt til dette området. Det er ingen setre i drift i området, og heller ikke setre tilknyttet
gardsbruk i drift. Tiltaket vil derfor ikke ha betydning for landbruksmessig drift og skjøtsel av
kulturlandskapet. Fremføring av strøm til eiendommer som kun benyttes til fritidsformål vil
kunne føre til presedens for mange tilsvarende søknader i verneområdene i Forollhogna, og vil
også kunne være med på å undergrave de vilkår som er gitt for tillatelsen til strømfremføring i
Vangrøftdalen jf. styrets vedtak i sak 5/2020.
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