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Svar på begrenset høring av plan for miljø og landskap Stølen kraftverk - 
Kvinesdal 

Statsforvalteren i Agder viser til oversendt plan for miljø og landskap fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) datert 04.03.2021. 
 
En vesentlig del av anleggsarbeidet, ute i dagen, er knyttet til opprusting av vei og inngrep knyttet til 
inntaksdam og dammer ved Finndalsvatnet og Bergetjønn. I forbindelse med dette arbeidet er det 
viktig at man, som beskrevet i planen, nøye vurderer tilpassing av veitrase, fyllingskanter og jordlag 
for å redusere synligheten av tiltakene. Anleggsområdet ligger høyt og det vil kunne ta lang tid å 
reetablere vegetasjonsbelte ved inngrepene. Ut fra plantegningene er det vanskelig å vurdere de 
enkelte inngrepene, men relevante hensyn man ønsker å ta er godt beskrevet i tekstdelen av planen. 
Man bør forsøke å begrense inngrepene så godt som mulig. 
 
Vi er godt fornøyde med at man ønsker å forsøke å bygge veiløst opp til dammene ved Bergetjønn.  
 
I forhold til passering av bekk nede ved kraftstasjonen og bygging av nytt vad oppe ved Roma ber vi 
om at de planlagte rørene legges på en slik måte at fisk og andre vannlevende organismer kan 
passere begge veier (ikke sprang for å komme opp i rørene når man følger vannstrømmen oppover). 
Det er ikke vesentlige fiskeinteresser her, men det koster lite å sikre toveis vandring for vannlevende 
arter når anleggsmaskinene allerede er på plassen. 
 
I planen står det at anleggsveien skal bommes nederst, men det står ingen ting om hvem som skal 
ha tilgang til bomnøkkel. Statsforvalteren i Agder legger til grunn at det legges opp til at kun 
grunneiere og eier / ansatte ved kraftverket skal ha nøkkel til bommen. Videre forutsetter vi at det 
stilles som vilkår at bommen er låst når driftspersonell / grunneiere ikke bruker veien. Hvis det 
legges opp til at flere skal ha tilgang til bomnøkkel stiller Statsforvalteren seg kritisk til dette. 
 
I forhold til forurensning er dette allerede behandlet av Fylkesmannen i Agder i 2020. 
 
Utover dette har Statsforvalteren ingen vesentlige merknader til planen.  
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Med hilsen 
 
Frode Kroglund (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Per Ketil Omholt 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Villreinnemnda for 
Setesdalsområdet 

 Sandsvegen 122 4230 SAND 

Kvinesdal kommune  Nesgata 11 4480 KVINESDAL 
 
 


