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Tvedestrand - Dispensasjon til legging av fiber i økologisk
funksjonsområde til klippeblåvinge - vurdering etter forskrift om
klippeblåvinge som prioritert art
Fylkesmannen gir dispensasjon fra forskrift om klippeblåvinge som prioritert art
FOR-2011-05-20-522 § 4, jf. § 8, til legging av fiber i økologisk funksjonsområde til
klippeblåvinge i henhold til detaljkart med traséer. Fylkesmannen stiller følgende
vilkår til dispensasjonen:
- Mellomlagring av masser, materialer, annet utstyr og avfall skal ikke
forekomme på areal med forekomster av vertsplanten smørbukk.
- En kortfattet rapport skal oversendes Fylkesmannen i Agder når tiltakene er
ferdigstilt. Rapporten må inneholde kort beskrivelse av tiltakene, eventuelle
relevante utfordringer knyttet til oppfylling av foreliggende vilkår og
bildedokumentasjon før og etter tiltaket ble gjennomført.
Bildedokumentasjon gjelder kun på strekning mellom veilegemet og husstand
(kundeinngraving), jf. detaljkart med traséer oversendt 3. juni 2020.
Dersom det oppstår uforutsette komplikasjoner som kan påvirke relevante
habitatforhold for arten klippeblåvinge, skal Fylkesmannens miljøvernavdeling
og/eller Statens Naturoppsyn (SNO) underrettes umiddelbart, slik at situasjonen kan
bli vurdert, avklart og fulgt opp av forvaltningsmyndigheten.
Vi viser til dialog gjennom vinter/vår 2020 og til siste oversendelse av detaljert plankart 3.
juni i forbindelse med søknad om dispensasjon fra forskrift om klippeblåvinge som
prioritert art, FOR 2011-05-20-522, til legging av fiber i økologisk funksjonsområde.
Vi vil presisere at dette er ikke en uttalelse etter plan og bygningsloven, men et vedtak etter
forskrift for klippeblåvinge som prioritert art.
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Bakgrunn
Det er søkt om å legge fiber til boliger i Rørkilområdet. Arbeidet dreier seg om graving og
såkalt «trenching» som i hovedsak vil foregå i veilegemet. På strekningen mellom
veilegemet og den enkelte husstand vil det være behov for gravearbeid. Så langt det lar seg
gjøre planlegges det her å legge fiberkabel gjennom opparbeidet hageareal slik at man ikke
berører forekomster av vertsplanten smørbukk.
Juridisk grunnlag
Omsøkte tiltak innebærer teknisk inngrep i det økologiske funksjonsområdet for
klippeblåvinge ved Rørkil i Tvedestrand kommune. Tiltaket må derfor behandles etter
Forskrift om klippeblåvinge (Scolitantides orion) som prioritert art (FOR-2011-05-20-522),
heretter kalt forskriften.
Forskriften § 2 lyder:
«Formålet med forskriften er å ivareta klippeblåvinge i samsvar med forvaltningsmålet
for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.»
Naturmangfoldloven (nml.) § 5. (forvaltningsmål for arter) første ledd lyder:
«Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er
nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de
øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.»
Forskriften § 4 første ledd, andre ledd, første og andre punktum, og tredje ledd lyder:
«Som økologiske funksjonsområde for klippeblåvinge regnes i forskriften artens
leveområder.
I det økologiske funksjonsområdet for klippeblåvinge er bruk som tar hensyn til
klippeblåvingens leveområder tillatt. Annen bruk er ikke tillatt.
Oppføring av nybygg og større tilbygg, masseuttak, utfylling og lagring av masser og
skogplanting er forbudt.»
Dispensasjonsadgang
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften § 7. Dispensasjonsadgangen
fremgår av forskriften § 8, hvor første ledd, første punktum lyder:
«Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 annet ledd
annet punktum og § 4 tredje ledd, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd.»
Naturmangfoldloven § 24 femte ledd lyder:
«Myndigheten etter loven kan gjøre unntak fra forskrift etter § 23 dersom det ikke
forringer artens bestandssituasjon eller bestandsutvikling, eller dersom vesentlige
samfunnshensyn gjør det nødvendig.»
Prinsippene i nml. §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, jf. nml § 7. Dette gjelder prinsippet om kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var
prinsippet (§ 9), prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10), prinsippet
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om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11), og prinsippet om
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12).
Fylkesmannens vurdering
Arbeidet dreier seg om graving og såkalt «trenching». Dette er vanlige metoder for å legge
fiberkabel i bakken. Området i stor grad opparbeidete boligtomter, og ikke optimalt
naturlig habitat for smørbukk eller klippeblåvinge, jf. Ecocom rapport-2015. Det kan likefullt
være enkelte forekomster av smørbukk som må hensyn tas. Ifølge oversendte plankart fra
PS Anlegg med oversikt over traséer vil det aller meste av arbeidet foregå i veilegemet.
Gravearbeid i veilegemet vurderes som uproblematisk da det ikke vil påvirke forekomster
av smørbukk. Fylkesmannen vurderer at den største utfordringen er arbeidet på
strekningen mellom veilegemet og den enkelte husstand.
PS anlegg har blitt orientert om hvordan smørbukkplanten ser ut og har opplyst at arbeidet
mellom veilegemet og husstandene, så langt det lar seg gjøre, skal gjøres gjennom
opparbeidet hageareal (plen, grus, bed osv.). Dette vil bidra til at ev forekomster av
smørbukk ikke berøres av tiltaket. Dersom masser, materialer, annet utstyr og avfall
mellomlagres på areal uten forekomster med smørbukk, mener Fylkesmannen at arbeidet
knyttet til legging av fiber ikke vil medføre skade på klippeblåvinge eller vertsplanten
smørbukk, jf. nml. § 8. Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, og føre varprinsippet, jf. nml. § 9 tillegges ikke vekt. Tiltaket vil ut fra ovenstående vurdering ikke
innebære økt belastning for klippeblåvingen eller dens vertsplante, jf. nml. § 10, og samlet
belastning tillegges ikke vekt i saken. Det er ikke aktuelt å kreve gjennomføring av
kompenserende tiltak. På samme måte mener vi at tiltaket ikke fører til relevant
miljøforringelse (jf. nml. §11) knyttet til forvalting av klippeblåvinge. Som tidligere nevnt er
det viktig at areal med forekomster med smørbukk ikke benyttes til mellomlagring av
masser, materialer, annet utstyr eller avfall. Bortsett fra denne begrensingen er det ikke
relevant å kreve særskilt teknikk, driftsmetode eller tidsbegrensinger for gjennomføring av
tiltaket for å begrense belastningen for klippeblåvinge, jf. nml. § 12.
Konklusjon
Med bakgrunn i vurderingene over mener Fylkesmannen at tiltaket kan utføres uten å være
til skade for forekomster av smørbukk eller bestanden av klippeblåvinge i Tvedestrand.
Fylkesmannen finner derfor grunnlag for å tillate gjennomføring av ordinært arbeid i
forbindelse med legging av fiber i det aktuelle området i Rørkil uten tidsbegrensninger for
gjennomføring.
Vedtak
Fylkesmannen gir dispensasjon fra forskrift om klippeblåvinge som prioritert art FOR-201105-20-522 § 4, jf. § 8, til legging av fiber i økologisk funksjonsområde til klippeblåvinge i
henhold til detaljkart med traséer. Fylkesmannen stiller følgende vilkår til dispensasjonen:
- Mellomlagring av masser, materialer, annet utstyr og avfall skal ikke forekomme på
areal med forekomster av vertsplanten smørbukk.
- En kortfattet rapport skal oversendes Fylkesmannen i Agder når tiltakene er
ferdigstilt. Rapporten må inneholde kort beskrivelse av tiltakene, eventuelle
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relevante utfordringer knyttet til oppfylling av foreliggende vilkår og
bildedokumentasjon før og etter tiltaket ble gjennomført. Bildedokumentasjon
gjelder kun på strekning mellom veilegemet og husstand (kundeinngraving), jf.
detaljkart med traséer oversendt 3. juni 2020.
Dersom det oppstår uforutsette komplikasjoner som kan påvirke relevante habitatforhold
for arten klippeblåvinge, skal Fylkesmannens miljøvernavdeling og/eller Statens
Naturoppsyn (SNO) underrettes umiddelbart, slik at situasjonen kan bli vurdert, avklart og
fulgt opp av forvaltningsmyndigheten.
Vedtaket kan påklages innen tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er
kommet frem, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Agder, jf. forvaltningsloven § 32.
Vi gjør oppmerksom på retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens
dokumenter.
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