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VEDLEGG # 16 
Fylkesmannen 2020-02-05 Svar forurensingslova 

midlertidig anlegg 

 



-------- Opprinnelig melding -------- 
Fra: "Eie, Martin" <fmavmei@fylkesmannen.no> 
Dato: 05.02.2020 12:19 (GMT+01:00) 
Til: Olav Fjotland <olav@fjotland.com> 
Emne: Vurdering av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for midlertidig anleggsvirksomhet - 
Stølen kraftverk 
 

Hei. 

Fylkesmannen i Agder viser til deres søknad datert 23.01.2020 samt telefonsamtale den 04.02.2019. 

Vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt uten særskilt utslippstillatelse etter 
forurensningsloven, jf. § 8 første ledd, nr. 3. Kravet er at anleggsarbeidene er midlertidig og at 
forurensning anses som vanlig. Ifølge Stølen Kraft AS vil anleggsvirksomheten vare i ca. 6 måneder. 
Fylkesmannen anser derfor anleggsperioden som midlertidig. For å vurdere hva som anses for å være 
vanlig forurensning, er det relevant å se på hva som er vanlig i bransjen og hvilken påvirkning utslippet 
har på resipienten. Videre skal det legges vekt på om et utslipp kan unngås med enkle midler. 
Anleggsarbeidene tilknyttet bygging av Stølen kraftverk omfatter utsprengning av ca. 530 meter tunnel, 
bygging av kraftverk m.m., og vil medføre et utslipp av partikler, basisk pH og nitrogen til vann. 
Anleggsarbeidene kan også medføre noe støy- og støvulemper. I søknaden har Stølen Kraft AS foreslått 
rensing av partikler og olje. Regulering av pH er vurdert som ikke nødvendig på grunn av liten 
utslippsmengde, men dette er ikke beregnet konkret. Tiltakshaver har også foreslått prøvetaking av 
suspendert stoff og olje for å overvåke utslipp til resipient. Fylkesmannen mener at måling av pH også 
bør inngå i overvåkningsprogrammet. Ca. 6 360 kubikk steinmasser vil bli tatt ut fra tunneldrivingen. 

Fylkesmannen vurderer at bygging av Stølen kraftverk ikke krever en særskilt tillatelse etter 
forurensningsloven, jf. forurensningsloven § 8 første ledd nr. 3. Vår vurdering forutsetter følgende: 

 Anleggsperioden er midlertidig (under ca. to år). 
 Utslippet medfører ikke nevneverdige skader eller ulemper. 
 Tiltakshaver har et godt internkontrollsystem med grundige miljørisikovurderinger. 
 Beregninger av utslippsmengde til resipient og måleprogram for utslipp til vann oversendes 

Fylkesmannen før oppstart av anleggsarbeidene. 
 Anleggsarbeidene har nødvendige tillatelser/godkjenninger fra andre myndigheter. 

Prøveresultater fra miljøovervåkningen skal oversendes Fylkesmannen fortløpende. Fylkesmannen ber 
også om å bli underrettet ved oppstart og avslutning av anleggsarbeidene. Vi minner for øvrig om at 
etablering av pukk- og knuseverk (stasjonære og midlertidige) skal meldes inn til Fylkesmannen. 
Påtreffes det syredannende berggrunn skal anleggsarbeidene stanses og Fylkesmannen varsles. 

  

Med vennlig hilsen 

Martin Eie 
rådgiver 

 

Telefon: 
E-post: 
Web: 

37 01 78 48 
fmavmei@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no/ag 

  

 

callto:05.02.2020%2012
http://www.fylkesmannen.no/ag
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VEDLEGG # 17 
V-A Fylkeskommune dispensasjonsøknad til 

Riksantikvaren for steinalderlokalitet 
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VEDLEGG # 18 
Stølen kraftverk_arkeologisk rapport 
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Arkeologisk rapport  

Stølen kraftverk på Knaben, gnr. 191, bnr. 1 og 5, Kvinesdal kommune 

Saksnr. 09/00588 

Steinalderlokalitet ID:263362 

Utført av Snorre Haukalid den 18. og 20. september 2019. 

Rapport av Snorre Haukalid: 17. oktober 2019. 

Tiltakshaver: Stølen Kraftverk AS, Fjotland 204, 4480 KVINESDAL 

 

Bakgrunn for saken 

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder varslet behov for å foreta en arkeologisk registrering etter 

kulturminneloven § 9 i brev av 1. mars 2010.  Stølen Kraftverk AS v/ Olav Fjotland tok kontakt i e-post 

av 22. juli 2019 for å få utført den arkeologiske registreringen. Registreringen ble utført 18. og 20. 

september 2019.      

Bakgrunn for registreringen 

Registreringen var i hovedsak knyttet til regulering av Finndalsvatnet. Vannet ligger 755 moh., og i en 

markert tverrdal som strekker seg fra Tonstad i vest til Vestredalen i Åseral kommune i øst.  

 

Problemstillingene for registreringen var:   

1) Bruken av dalførene som ferdselsveier i steinalderen. Langs Kvinavassdraget er det funnet flere 
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steinalderlokaliteter. Blant annet ved Holmstølvatnet og i enden av Kvifjorden på gården Kvinen. 

Finndalsvatnet ligger i en øst-vest gående tverrdal. Om lag 14 km mot øst er det registrert 

steinalderlokaliteter ved stølen Solbu (Svartevatn i Nåvannmagasinet). Har områdene rundt 

Finndalsvatnet blitt brukt til jakt og fiske i steinalderen?  

2) Gårdsetableringen på Agder foregår fra kysten og innover dalene. Ikke langt fra stølen Solbu, i 

Åstølvatnet, undersøkte Kulturhistorisk museum et jernvinneanlegg fra 200 e. Kr. i 2018 og 2019. Kan 

det være rester etter utmarksbruks fra jernalderen rundt Finndalsvatnet?   

Finndalsvatnet har tidligere vært regulert. I regulerte vann flyter torven opp. Regulering, bølger og is 

endrer den opprinnelige undergrunnen og legger opp nye strandavsetninger. Bevaringsforholdene er 

ofte dårlige – men samtidig er torven borte, noe som gjør det enklere å oppdage bevarte 

kulturminnelokaliteter.  

Tiltaket 

Det skal utføres flere typer tiltak, jf. konsesjonssøknad. Det er oppdemningen av Finndalsvatnet med 

7 meter som har størst arkeologisk interesse. Vannet har tidligere vært regulert i samme høyde.  

Finndalsvatnet ble første gang regulert i 1915 i forbindelse med gruvevirksomhet på Knaben. 

Demningen ble oppgradert av tyskerne under 2. verdenskrig. I 1969 blir demningen bygget til 

nåværende høyde, og reguleringskotene/konsesjon var mellom LRV 753 og HRV 760. Det er samme 

regulering som i nåværende konsesjonssøknad. 

Knaben gruver ble nedlagt i 1973. Og vannet ble ikke aktivt regulert etter dette. I 1991 ble deler av 

demningen revet og det ble laget et flomløp. Det står igjen en terskel som demmer opp vannet med 

2-3 meter. Opprinnelig vannstand lå altså noen få meter lavere enn dagens vannspeil.    

Registreringene 

Det ble foretatt en befaring langs deler av Bergetjødn og langs hele strandsonen til Finndalsvatn. Det 

ble registrert en steinalderlokalitet på østsiden av vannet.     
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Steinalderlokalitet (ID:263362), markert med rød ring. Stien er markert med stiplet linje. 

Det ble funnet diverse gjenstander av flint i overflaten på lokaliteten, blant annet en tangepil.  

 
Pilspiss (3 cm lang) av flint fra yngre steinalder, om lag 6000 år gammel. Funnet ved Finndalsvatnet. 

Den øverste delen av spissen er brukket av. 

 

 



4 
 

 
Alle gjenstandene ble funnet innenfor markert område 

 
Strandflaten hvor funnene ble gjort – sett mot øst 
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For å avgrense lokalitetens utbredelse og for å undersøke om det det var bevarte deler av lokaliteten 

under bakken, ble det gravd 10 prøvestikk. All masse fra prøvestikkene (bortsett fra den kompakte 

torven) ble vannsåldet.  

 
Prøvestikk, fra 0 til 9 

Prøvestikk 0 (WP247) 

Utvasket topplag. 

10 cm svart sand – sand blandet med torv. 

20 cm brun grus med noe erodert stein (bruddstein). Tolket som steril undergrunn.  

PS 1 (WP248) 

Utvasket topplag. 

20 cm brunsvart sand 

Brun grus i bunn. Tolket som steril undergrunn. 

PS2 (WP249) 

8 cm svart torv 

5 cm brun grus 

5 cm lys sand (utvaskingslag?) 

Sammenkittet brun grus i bunn med mineralutfelling (aurhelle). Tolket som steril undergrunn. 

Funn: lite flintfragment funnet i overflaten.  

PS3 (WP250) 

14 cm svart torv rett på berg. Nord for dette prøvestikket er det berg i dagen.  
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PS4 (WP251) 

18 cm svart torv 

14 cm mørk grus og et lag med lys grus. 

Sammenkittet brun grus i bunn med mineralutfelling (aurhelle). Tolket som steril undergrunn. 

PS5 (WP252) 

12 cm svart torv. 

10 cm brun grus. 

Sammenkittet brun grus i bunn med mineralutfelling (aurhelle). Tolket som steril undergrunn. 

Øst for dette prøvestikket er det myr. 

PS6 (WP253) 

20 cm svart torv. 

10 cm brun grus. 

Sammenkittet brun grus i bunn med mineralutfelling (aurhelle). Tolket som steril undergrunn. 

PS7 (WP 524) 

6 cm humus/torv 

25 cm brun løs grus. Tolket som steril undergrunn. 

PS8 (WP 525) 

Utvasket topplag. 

20 cm brun løs grus, som i PS7. Tolket som steril undergrunn. 

PS9 (WP 526) 

Inntil stor stein. 

60 cm sand med mørke striper. 

 

 
Lokaliteten er avgrenset av vann, myr og berg. 
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Bortsett fra flintfragmentet i PS2, ble alle gjenstandene funnet innenfor blå stiplet linje, se bildet 

over. Ett større avslag ble funnet i vannkanten. Ildstedet på bildet er moderne.  

Ingen av prøvestikkene ga indikasjon på bevarte kulturlag under bakken. For å undersøke om det var 

flere gjenstander i overflaten i funnområdet, ble de øverste 3 cm gjennomgravd, uten at det ble 

funnet noe mer.  

Løsfunnene på stranden består av: 1 tangepil, 1 flekkelignende avslag med retusj (lengde 6 cm), 2 

plattform avslag, 1 brukket flekke (lengde: 1,8 cm), 3 flintfragment. Flinten, bortsett fra tangepilen, 

er av samme type og kan komme fra samme kjerne.    

Under vann (i vannkanten): et avslag i flint (lengde 4,5 cm).  

 

I overflaten P2: et lite flintfragment. Like ved P2 i overflaten: 2 avslag i flint. 

Tolkning av funn og funnsituasjon 

Alle gjenstandene lå i overflaten og var konsentrert til den lille strandflaten uten humus/torv. 

Stranden ligger på sørsiden av en liten kolle. I dette området har det vært lite bølgeaktivitet, mens 

det på motsatt side av vannet lå større strandavsetninger. I regulerte vann letter torven fra 

underlaget og flyter bort når magasinet fylles. Det betyr at det bare er det nederste delen av 

lokaliteten som er bevart (altså funnene), mens resten er borte. Nord og øst for funnstedet var det 

imidlertid bevart torv (fra PS3 til PS7) med en dybde på opptil 20 cm. Dette er trolig rester av det 

opprinnelige torvdekket/myr. I tillegg var det tuer med flytetorv nær lokaliteten, og det er mulig at 

flinten har vært innkapslet i torv eller is og har blitt fraktet til lokaliteten. Den opprinnelige 

vannstanden var noe lavere enn i dag på grunn av terskelen ved utløpet. Flinten som er funnet er i 

liten grad vannrullet, men vi er usikre på hvor lang tid det tar før dette er synlig. Området har vært 

regulert siden 1915, men det er mulig at lokaliteten først ble oversømmet da den nye demningen 

stod ferdig i 1969.   

Lokaliteten ligger ved et gammel vadested mellom to vann (før reguleringen) hvor ferdselsveien 

fremdeles går. Den ligger lunt til bak en liten kolle, og har en typisk beliggenhet for 

steinalderlokaliteter. Vi tror derfor gjenstandsfunnene tilhører en lokalitet som lå her i steinalderen, 

men at reguleringen har forstyrret lokaliteten.    

Oppsummering og konklusjon  

Lokaliteten ligger i reguleringssonen til Finndalsvatnet. Informasjon fra registreringen viser at det 

ikke finnes bevarte kulturlag under bakken, og at utbredelsen er konsentrert til funnområdet. Det er 

få eller ingen gjenstander igjen på lokaliteten.  

Problemstilling for registreringen var å dokumentere ferdsel i steinalderen langs den markerte 

tverrdalen som går fra Sirdal via Knaben til Åseral. Funnene viser at det har blitt laget redskaper på 

lokaliteten (flere avslag), det har blitt jaktet (tangepil) og dyrene har blitt flådd og skinnet bearbeidet 

med den lille flintkniven (flekke) en gang for om lag 6000 år siden.   
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VEDLEGG # 19 
Riksantikvaren 2020-03-27 Dispensasjon for 

steinalderlokalitet Finndalsvatn 
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VEDLEGG # 20 
Stølen Kraftverk AS 2019-10-19 Dispensasjonssøknad 

til Fylket, ID263362 Finndalsvatn 

 



Stølen Kraftverk AS 

Fjotland 204 

4480 KVINESDAL                                                                              19. oktober 2019 
 Org.nr. 922 737 711 

 

  
Side 1 

 
  

 

 

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 

c/o Vest-Agder Fylkeskommune 

Postboks 517, Lund 

4605 KRISTIANSAND S. 

 

 

Søknad om dispensasjon for freda steinalderlokalitet i Finndalsvatnet, ID:263362. 
 

SØKNADEN: 

Stølen kraftverk AS søkjer om dispensasjon for freda steinalderlokalitet (ID:263362) i Finndalsvatnet. 

Finndalsvatnet skal regulerast opp igjen med 7 meter, og lokaliteten vil bli liggande i reguleringssona, slik som 

den var fram til 1991.  

 

PROSJEKTOMTALE:  

 I Kongeleg resolusjon av 24. august 2012 

fekk Stølen Kraftverk AS løyve til å 

reetablere kraftverk på Knaben, samt 

løyve til regulering både av Bergetjødn og 

Finndalsvatnet med rehabilitering av dei 

respektive damanlegga   
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5

185&type=V-1 

 Den fyrste reguleringa av Finndalsvatn 

starta i 1915. Noverande dam var aktivt 

regulert fram til 1991. 

 Av omsyn til landskap, inngrep og natur-

mangfald så har tiltakshavar omsøkt 

vassvegen i fjell, i motsetnad til det gamle 

kraftverket som hadde røyr  i dagen. 

 Framdriftsmessig, så er det planlagt 

prosjektering av teknikk, landskap og miljø hausten/vinteren 2019/2020, med pårekneleg godkjenning av 

detaljplanane hjå NVE på forsommaren 2020. Tentativ byggestart hausten 2020.  

 

På førehand takk for snarleg sakshandsaming 

Med helsing for Stølen Kraftverk AS 

 

 

Olav Skeie, e.f. 

 

VEDLEGG: 

1. Konsesjonssøknaden, 28. januar 2009 

2. Kongeleg Resolusjon med Olje- og energidepartementet sitt oversendingsbrev 5. desember 2012   
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VEDLEGG # 21 
Agder Fylkeskommune 2020-07-09 Foreløpig uttalelse 

etablering veg 

 



 

Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjolds gate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

38 05 00 00 921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
KVINESDAL KOMMUNE 
Nesgata 11 
4480 KVINESDAL 
 
Geir Netland 
 

 
   
 

Dato: 09.07.2020 

Vår ref: 20/00838-5 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Bjarne T. Sørensen 

 

  

Kvinesdal kommune – foreløpig uttalelse til etablering av vei til Stølen kraftstasjon på Knaben og 

mulige følger dette vil få for ruiner etter vaskeri som brant ned på 1930-tallet   
 

Vi viser til henvendelse fra kommunen i epost av 30.6.2020 i ovennevnte sak. Kommunen spør om det 

noen spesielle restriksjoner knyttet til ruinene etter vaskeriet. I det saken vedr. dette nyere tids 

kulturminne oppleves å ikke være tilstrekkelig opplyst, har vi i dag gjort forsøk på å nå saksbehandler 

over telefon, men ikke lykkes. De ble lagt igjen en talemelding. 

 

Gårds og bruksnummer for ruinen er ikke oppgitt. Ruinen er derfor vanskelig å lokalisere nøyaktig i kart, 

men den ser ut til å ligge utenfor for hensynssonen for bevaring av kulturmiljø for gruvebyen, H570. Det 

er ikke registrert bygninger eller tufter etter slike i SEFRAK i det umiddelbare nærområdet der tiltaket er 

markert i kart. Fotografiene av ruinen som er vedlagt kommunens henvendelse er ikke av en tilstrekkelig 

teknisk kvalitet til at kulturminneverdien kan fastsettes.  

 

Tiltaket ligger innenfor ett av de åtte Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder (KULA) 

utpekt av Riksantikvaren -  navnlig Knaben og Knabenheia. Kvinesdal kommune har gitt sin tilslutning til 

prosjektet. Riksantikvaren ba i brev til kommunen av 29.11.2019 om uttalelser til de utsendte 

forslagsdokumentene innen 1.4.2020. Vi er så langt ikke kjent med kommunens interne prosess i 

høringsrunden. Saksbehandler bes derfor om å ta kontakt med rette instans i egen kommune om mulige 

konsekvenser  for tiltaket som følge av beslutninger fattet rundt KULA-prosjektet. 

 

Saksansvarlig for KULA i Agder fylkeskommune, Snorre Haukalid, har ferie til 10. august. Han skulle 

gjerne også ha uttalt seg om dette, og er derfor satt på som kopimottaker av dette brev. Følgelig er dette 

å anse som et midlertidig svar. 

 

Med hilsen 
 
Bjarne Tresnes Sørensen 
Rådgiver - Kulturminnevern og kulturturisme 
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Link til dokumenter i KULA-høringen 

file:///C:/Users/afk04502/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/KULA_høringsutkast_Agde

r_web.pdf 

file:///C:/Users/afk04502/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/17-00390-6-

Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-i-Agder-Høring-1172373_15_1%20(1).pdf 

 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: Kulturminnevern og kulturturisme /v Snorre Haukalid 
 
 

file:///C:/Users/afk04502/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/KULA_høringsutkast_Agder_web.pdf
file:///C:/Users/afk04502/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/KULA_høringsutkast_Agder_web.pdf
file:///C:/Users/afk04502/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/17-00390-6-Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-i-Agder-Høring-1172373_15_1%20(1).pdf
file:///C:/Users/afk04502/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/17-00390-6-Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-i-Agder-Høring-1172373_15_1%20(1).pdf
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VEDLEGG # 22 
Agder Fylkeskommune 2020-10-26 Uttale ifht avstand 

betongruin 

 



Fra : Sørensen, Bjarne T <Bjarne.T.Sorensen@agderfk.no>
Emne : Kvinesdal kommune - uttalelse til etablering av veg til Stølen kraftstasjon

Til : Olav Skeie <olav.skeie@smakraftverk.com>
Kopi : Olav Fjotland <olav@fjotland.com>, Ole Tom OTE Eftestøl <ote@hotmail.no>, Haukalid, Snorre

<Snorre.Haukalid@agderfk.no>

Zimbra oskeie@smakraftverk.com

Kvinesdal kommune - uttalelse til etablering av veg til Stølen kraftstasjon

man., 26. okt. 2020 16:46
6 vedlegg

Vårt saksnummer: 20/00838

Viser til telefonsamtale med Olav Skeie i dag, og til epost fra ham 13.10.2020. Jeg er i utgangspunktet ikke saksansvarlig i denne saken, men gav et foreløpig svar på
vegne av kulturminnevernforvaltningen i fellesferien. Til orientering bør alle henvendelser gjøres til vårt postmottak da saker ellers lett kan komme til å bli oversett, og
kanskje ikke kommer frem til den som er ansvarlig i saken.

I spørsmålet om bevaring eller ikke av ruinen/tufta etter vaskeribygningen som brant på 1930-tallet, har vi ingen hjemmel. Jeg har drøftet dette på telefon med vår
saksansvarlige Snorre Haukalid i dag. Vi deler oppfatningen av at det er kommunen som må ta stilling til dette. Vi vil imidlertid sterkt anbefale kommunen å se til at
ruinen inn til videre tas vare på som den er. Dette fordi den på et senere tidspunkt kanskje kan ses i sammenheng med den totale historien om gruvebyen, og
formidlingen av denne. Forstår vi dette rett vil ikke den prosjekterte veien røre ved selve ruinen, men komme ganske nært opp til. Så lenge veien ikke kommer
nærmere ruinen enn ca. 3 meter, vil det etter vår oppfatning være tilstrekkelig til at den bevares for ettertiden.

 
Med vennlig hilsen
 
Bjarne T Sørensen
 
 
Kulturminnevern og kulturturisme
Mobil:  976 36 417
E-post: Bjarne.T.Sorensen@agderfk.no
 
agderfk.no
 

 
 
 

 
 
 
 
Fra: Olav Skeie <olav.skeie@smakra�verk.com>
Sendt: mandag 26. oktober 2020 14:49
Til: AFK.Postmo�ak <postmo�ak@agder�.no>
Kopi: Olav Fjotland <olav@�otland.com>; Ole Tom OTE E�estøl <ote@hotmail.no>
Emne: Sak 20/00838-5 Supplering av fakta & plankart for etablering av veg �l Stølen kra�stasjon
 
Til Postmottak Agder FK
 
Viser til tlf samt i dag med Bjarne Tresnes Sørensen,
og sender eposten på nytt, slik at den kan bli journalført i Fylkeskommunen sitt saksarkiv.
 
Orsak glippen !
 
 
 
----------------------------------------------------------------------
Helsing frå Setesdal - den elektriske dalen !
Olav Skeie AS
Bygland Næringsbed
Postboks 10
4745 BYGLAND
Kontor: 37 93 40 90
Mobil: 90 15 11 50
 
 

Fra: "Olav Skeie" <olav.skeie@smakraftverk.com>
Til: "Bjarne Tresnes Sørensen" <bjarne.t.sorensen@agderfk.no>
Kopi: "Ivar Aarstad" <Ivar.Aarstad@kvinesdal.kommune.no>, "Chris KVINESDAL Michelsen" <Chris.Michelsen@kvinesdal.kommune.no>, "Tor Arne Eiken"
<Tor.Arne.Eiken@kvinesdal.kommune.no>, "Geir Netland" <Geir.Netland@kvinesdal.kommune.no>, "Olav Fjotland" <olav@fjotland.com>, "Ole Tom OTE Eftestøl"
<ote@hotmail.no>, "Snorre Haukalid" <Snorre.Haukalid@agderfk.no>
Sendt: Tirsdag, 13 Okt. 2020 11:37:49
Emne: Fwd: SV: VS: Dokument 20/00838-5 Kvinesdal kommune – foreløpig uttalelse etablering vei til Stølen kraftstasjon
 
Hei
 
Syner til ditt svarbrev 9. juli d.å. til Geir Netland i sak 20/00838-5.
På vegne av tiltakshavar/konsesjonær Stølen Kraftverk AS, er underskrivne i innspurten på detaljplan til NVE,
der Fylkeskommunen sitt brev inngår som vedlegg.
 
I denne samanhengen er tiltakshavar takksam for ein meir presis uttale frå Kulturminneforvaltninga.
For å legge tilrette for dette, fylgjer svar/dokumentasjon på spørsmåla i brevet ditt d.s.

GBNr er 4227-191-15
Ruinen er nøyaktig lokalisert i Norgeskart.no, utsnitt vedlagt.
Høgoppløyselege ruin-foto i 1080 x 1920 pixcel er vedlagt (24. juni 2020).
Plankart for bygging av veg, kraftstasjon, røyrgate
Du ynskjer uttale frå kollega Snorre Haukalid - kan då informere om at han synfarte lokaliteten i lag med underskrivne 18. september 2019. 
Avkøyrsla frå Stølsvegen til kraftstasjonstomta skal byggast ihht Landbruksdepartements byggenormal for vegklasse 5, dvs. vegbreidde på 3,5 meter pluss
skulder begge sider på 25 cm. Tekniske krav vedlagt.

Som oversiktskartet viser, er tilkomstvegen planlagt nedstrøms den nederste muren, og denne 4 meter breie vegtraséen skal sjølvsagt ikkje influere på ruinane.
 
Forørig, til din info, så fekk tiltaket konsesjon i medhald av Kongelege Resolusjon frå Olje- og energidepartementet 24. august 2012.
 
Med dette imøteser Stølen Kraftverk AS snarleg ein revidert uttale med utgangspunkt i sak 20/00838-5.
På førhand mange takk !
 
Olav Skeie, e.f.

----------------------------------------------------------------------
Med helsing
Stølen Kraftverk AS
Mobil: 90 15 11 50
 

 

 
 
 

Fra: "Ivar Aarstad" <Ivar.Aarstad@kvinesdal.kommune.no>
Til: "Olav Skeie" <olav.skeie@smakraftverk.com>
Kopi: "Chris KVINESDAL Michelsen" <Chris.Michelsen@kvinesdal.kommune.no>, "Tor Arne Eiken" <Tor.Arne.Eiken@kvinesdal.kommune.no>, "Geir Netland"
<Geir.Netland@kvinesdal.kommune.no>
Sendt: Mandag, 12 Okt. 2020 17:35:28
Emne: SV: VS: Dokument 20/00838-5 Kvinesdal kommune – foreløpig uttalelse til etablering av vei til Stølen kraftstasjon på Knaben og mulige følger dette vil få for
ruiner etter vaskeri som brant ned på 1930-tallet  sendt fra Agder fylkeskommune
 
Hei
 
Vedlagt følger det foreløpige brevet av 09.07.2020 som det var referert �l. (Om det har kommet noe ny�, endelig brev e�er de�e, kjenner jeg ikke �l.)
 

  Med vennlig hilsen
 IVAR AARSTAD
 Kvinesdal kommune
 Rådgiver
 Plan og miljøenheten
Telefon: +4738352862   

 

Fra: Olav Skeie <olav.skeie@smakra�verk.com>
Sendt: mandag 12. oktober 2020 15:33
Til: Ivar Aarstad <Ivar.Aarstad@kvinesdal.kommune.no>
Emne: Fwd: VS: Dokument 20/00838-5 Kvinesdal kommune – foreløpig u�alelse �l etablering av vei �l Stølen kra�stasjon på Knaben og mulige følger de�e vil få for ruiner e�er vaskeri som brant
ned på 1930-tallet sendt fra Agder fylkeskommune
 
Hei
Kan du sende meg " brevet av 09.07.20 fra fylkeskommunen",
Dette brevet var ikkje vedlagt denne eposten.
 
Takk.
 
O.
 
 
 
 
 

Fra: "Geir Netland" <Geir.Netland@kvinesdal.kommune.no>
Til: "Olav Skeie" <olav.skeie@smakraftverk.com>
Sendt: Mandag, 28 Sep. 2020 8:50:32
Emne: VS: Dokument 20/00838-5 Kvinesdal kommune – foreløpig uttalelse til etablering av vei til Stølen kraftstasjon på Knaben og mulige følger dette vil få for ruiner
etter vaskeri som brant ned på 1930-tallet  sendt fra Agder fylkeskommune
 
t.o
 

Fra: Ivar Aarstad <Ivar.Aarstad@kvinesdal.kommune.no>
Sendt: fredag 11. september 2020 13:07
Til: Geir Netland <Geir.Netland@kvinesdal.kommune.no>
Kopi: Chris Michelsen <Chris.Michelsen@kvinesdal.kommune.no>; Tor Arne Eiken <Tor.Arne.Eiken@kvinesdal.kommune.no>
Emne: SV: Dokument 20/00838-5 Kvinesdal kommune – foreløpig u�alelse �l etablering av vei �l Stølen kra�stasjon på Knaben og mulige følger de�e vil få for ruiner e�er vaskeri som brant ned på
1930-tallet sendt fra Agder fylkeskommune
 
Hei
 
Jeg vet ikke om det formelt er utpekt noen kontaktperson for KULA i kommunen, men det var jeg som skrev høringssvaret �l kommunen under KULA-høringen i vår. Se vedlagte filer.
 
Det sies i brevet av 09.07.20 fra fylkeskommunen at ruinen e�er det gamle vaskeriet ligger utenfor hensynssone H570, bevaring av kulturmiljø. Jeg tror det må være H570_25 i
Kommunedelplan for Knaben (vedta� vinteren 2011) det her siktes �l. I e�er�d har vi imidler�d få� Områderegulering for Knaben (vedta� sommeren 2019) og her ligger
ruinene inne i H570_1. Denne sonen dekker hele lia ned �l åna, også der ny� kra�verk er planlagt og trolig også der eldre kra�verk har ligget. I hele de�e området skal altså kulturmiljøet og
kulturminnene som inngår bevares. I �llegg bør det ved u�orming av ny kra�stasjon legges vekt på este�kk og landskapsmessig �lpasning slik at bevaringsområdet respekteres på en best mulig
måte.
 
I lia nedenfor vaskeriet mot adkomstvegen �l kra�stasjonen er det også en restriksjonssone H190_04 Sikring av skog med betydning for utbredelse av skredfare. Her skal altså skogen bevares, dvs.
det �llates ikke avskoging, flatehogst eller større inngrep i skogen som gjør at denne mister sin funksjon kny�et �l skredfare. Enkel�rær som f. eks. har falt over vegen eller som vokser i og vil skade
kulturminnet, vil nok kunne �ernes uten å komme i konflikt med sikringssonen.
 
I �llegg er det faresoner for skred, H310_3 og H310_4, og faresone for flom H320_1 som det må tas hensyn �l ved bygging av kra�verket.
 
 

  Med vennlig hilsen
 IVAR AARSTAD
 Kvinesdal kommune
 Rådgiver
 Plan og miljøenheten
Telefon: +4738352862   

 

Fra: Geir Netland <Geir.Netland@kvinesdal.kommune.no>
Sendt: torsdag 10. september 2020 15:14
Til: Ivar Aarstad <Ivar.Aarstad@kvinesdal.kommune.no>
Emne: VS: Dokument 20/00838-5 Kvinesdal kommune – foreløpig u�alelse �l etablering av vei �l Stølen kra�stasjon på Knaben og mulige følger de�e vil få for ruiner e�er vaskeri som brant ned på
1930-tallet sendt fra Agder fylkeskommune
 
Hei
Ivar
 
Se vedlegget, er du kontaktperson i kommunen om KULA?
 
Mvh
Geir N
 
 
Fra: noreply@�eto.com <noreply@�eto.com>
Sendt: torsdag 9. juli 2020 14:41
Til: Geir Netland <Geir.Netland@kvinesdal.kommune.no>
Emne: Dokument 20/00838-5 Kvinesdal kommune – foreløpig u�alelse �l etablering av vei �l Stølen kra�stasjon på Knaben og mulige følger de�e vil få for ruiner e�er vaskeri som brant ned på
1930-tallet sendt fra Agder fylkeskommune
 
Hei Geir Netland,
Dokumentet 20/00838-5 Kvinesdal kommune – foreløpig uttalelse til etablering av vei til Stølen kraftstasjon på Knaben og mulige følger dette vil få for ruiner
etter vaskeri som brant ned på 1930-tallet for sak Konsesjon - Stølen kraftverk - Kvinesdal kommune er blitt sendt fra Agder fylkeskommune. Se vedlegget for
innholdet i forsendelsen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.
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VEDLEGG # 23 
Kvinesdal Kommune Aarstad 2020-09-11 

Sikkerhetsklasse kraftstasjonstomta 
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VEDLEGG # 24 
DEPONI: Avtale Stølen Kraftverk & Entreprenør 

Hunsbedt 2020-10-04, signert 
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VEDLEGG # 25 
DEPONI: Kvinesdal Kommune 2018-10-23 Godkj disp 

søknad massedeponi GBNr 191¤2 
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VEDLEGG # 26 
DEPONI: Knaben Utvikling SA 2020-04-01 Uttale 

tunellmasse Stølen Kraftverk 

 



  
Knaben Utvikling SA 
4473 KVINLOG 
Organisasjonsnummer 987 618 493 
 
 

 
Knaben Utvikling SA har som formål å utvikle Knabenområdet 
som reisemål og grunnlag for lokal verdiskapning. Med 
utgangspunkt i Knabens særpreg skal det utvikles et helårlig tilbud 
innen overnatting, aktiviteter og opplevelser. Lagets styre består 
av representanter fra Kvinesdal kommune, grunneiere på Knaben, 
hyttevelene på Knaben og næringsdrivende i området. 
 
 
 
Tilleggsinformasjon; OED sak 2019/2325 - søknad om vassveg som 
konvensjonell tunnel 
 
Bakgrunn 
Knaben Utvikling har blitt gjort kjent med at Stølen Kraftverk AS arbeider med planer 
der det det vil bli tatt ut tunellmasser i forbindelse med kraftverk på Stølen. Fra de 
sprengte massene vil de fineste fraksjonene bli siktet ut og benyttet til oppgradering 
av en vei knyttet til kraftverket. For de grovere massene er det et ønske om at disse 
nyttiggjøres på Knaben.  
 
Planer på Knaben.  
Det er nylig gjennomført en områderegulering på Knaben. Denne ble politisk 
behandlet og vedtatt i 2019.  
I Kvinesdal kommune er Knaben pekt ut som et fyrtårn for reiseliv, turisme og 
hyttebygging. I denne sammenheng foreligger det mange planer om oppgradering og 
utbygging av løypenettet. Sistnevnte gjelder både sommer og vinterløyper.  
I den nevnte områdereguleringen foreligger det følgende planer der det er behov for 
fyllmasser.  
 

• Lysløype rundt Store Knabetjødn. 

o Lysløype rundt Store Knabetjødn skal binde sammen de forskjellige hyttefeltene med 

god adgang til ett felles løypenett. En vesentlig del av løypa er forbindelse mellom 

Løgeheia og Kvinavegen ved en krysning av vannet nordøst for eksisterende dam. 

Løypa vil også tilrettelegges for bruk på sommerstid ved at den asfalteres, slik at den 

kan benyttes av eldre, funksjonshemmede og til rulleski. Totalt massebehov til denne 

ligger i området 13.000 m3, hvorav ca. 5000 m3 til fyllingen over vannet. 

 

• Skiskytteranlegg på Stølen. 

o I forbindelse med lysløypa planlegges det en skiskytterbane på den gamle 

fotballbanen på Stølen. Til denne trenges det en beskyttelsesvoll ut mot Store 

Knabetjødn. Til denne trengs det ca. 1.000 m3 masse.  

 

 
 
 



Bruk av tunellmasser.  
Tunellmasser som blir tilgjengelige på Knaben kan brukes til de to formålene som er 
beskrevet ovenfor. For lysløypa er det primære å fremskaffe masser til kryssing av 
Store Knabetjødn. Anslaget for massebehov her er cirka 5.000 m3.  
Overskudd av masser kan brukes til oppgradering i alpinbakken cirka 2 km nedenfor 
Knaben, eller de kan lagres i godkjent masseuttak cirka 5 km nedenfor Knaben.   
 
 
 
For Styret i Knaben Utvikling  

 
Jan Rob, sekretær 
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VEDLEGG # 27 
DEPONI: Godkjente reguleringsplanar og 

dokumentasjon for 4 alternative massedeponi 

 



29.04.2020Dato:

Stølen Kraftverk AS - Massedeponi, alternativ 1

1:5000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Tegnforklaring



REGULERT RUNDLØYPE RUNDT STORE KNABETJØDN PÅ KNABEN 

Løypa er ca.2,8 km lang og deler av løypa er opparbeidet som en universelt tilpasset g/s-vei. 

Den delen av løypa som ikke er opparbeidet er ikke detaljprosjektert, men grove 

mengdeestimater tilsier at det er behov for ca. 10.000 anbrakte m3 til forsterkningslaget i 

resterende løypetrase, for å få denne opparbeidet som en universelt tilpasset g/s-vei. 

Massebehovet er størst i den vestre delen av løypa og spesielt der en krysser Store 

Knabentjødn. 

Rundløpa er markert med rødt i kartutsnittet under. 

 

 

 

 

 

Geir Netland 

Enhetsleder teknisk drift 

23.04.2020 



29.04.2020Dato:

Stølen Kraftverk AS - Massedeponi, Alternativ 2

1:5000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Tegnforklaring









Plan- og miljøenheten 
 

 

 

 Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal 

Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal 

 Telefon: 38357700 
 Telefaks:  
 post@kvinesdal.kommune.no 

 www.kvinesdal.kommune.no 
 Org.nr.: 964 964 076 
 Bankkonto: 3000.28.66168 

 
 
 
COWI AS 
Postboks 6412 Etterstad 
 
0605 OSLO 
 
 

 
 
Vår ref: Ordningsverdi: Saksbehandler: Deres ref: Dato: 

15510/2018 - 2018/1038 10372008003 Johan Helle  
 

23.10.2018 

 
Anton Ivar Hunsbedt - Dispensasjon, forlengelse av frist for 
avslutning av masseuttak på 191/002, Knaben 

- 
Viser til søknad fra Cowi AS datert 25.09.18. ang. dispensasjon for forlengelse av 
tidsfrist for uttak av masse på gnr/bnr 191/002 Knaben.  
 
Det søkes dispensasjon fra § 15 (masseuttaket skal være avsluttet i løpet av 2018), i 
«Reguleringsplan for masseuttak 191/002 Knaben». Det søkes dispensasjon om 
forlengelse av tidsfrist i 10 år for avslutting av masseuttaket samt mellomlagring av 
masser vedrørende utbygging i området. 
    
Vedlagt søknaden er følgende: 

 Søknad om forlenget dispensasjon 
 Tillatelse fra grunneier 

 
 

 
 
 

Administrativt vedtak
Nr.: 506/18



 
Side 2 av 3

 
Rådmannens vurdering: 
Plan- og bygningslovens § 19-2 sier følgende om adgangen til å innvilge 
dispensasjon: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering (…)». Å innvilge dispensasjon fra overordnet plan 
forutsetter at de hensyn som ligger bak arealformålet ikke blir skadelidende, samtidig 
som det må være klare fordeler ved at dispensasjon innvilges. 
De to vilkårene i pbl. § 19-2 er såkalt kumulative vilkår. Det vil si at begge må være 
oppfylt før kommunen kan vurdere om de skal gi dispensasjon. 
 
Det har siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2008 vært utsprengning og knusing av 
masser i området. De første årene var det stor aktivitet i området med stort årlig uttak 
av masser. I de 4 til 5 siste år har aktiviteten vært mindre og på dette grunnlag søkes 
det forlengelse av uttaket. Det er etter rådmannens vurdering klare fordeler ved å 
forlenge fristen for uttaket istedenfor å ta nye uberørte områder i bruk. I § 11 anføres 
det at det skal etableres vei og snuplass for tømmerbil. Dersom det skulle bli aktuelt 
med uttak av tømmer er det allerede på nåværende tidspunkt opparbeidet vei og 
plass slik at tømmerbiler kan kjøre og snu. Det er også etter rådmannens vurdering 
positivt at masser vedrørende utbygging i området kan mellomlagres og eventuelt 
videreforedles på området. 
 
Dispensasjonen tilsidesetter ikke formålene/intensjonen i gjeldende reguleringsplan.   
Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene. 
 
Naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 er vurdert og en kan ikke se at lovens intensjon blir 
tilsidesatt vedrørende tiltaket. 
 
Avfall; 
Avfall skal behandles i samsvar med forskrifter og avfallsplan. 
Ved brudd på forskrifter kan kommunen ilegge forurensingsgebyr med hjemmel i 
forurensingslovens § 73. 
 
Byggesaksgebyr: 
Byggesaksgebyr for byggesaksbehandling av dispensasjonssøknad er kr 10000.-. 
Faktura på til sammen kr 10000,- sendes tiltakshaver i eget brev. 
 
 
Etter delegert myndighet er det fattet følgende vedtak:  
 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra § 15 
(masseuttaket skal være avsluttet løpet av 2018), i «Reguleringsplan for masseuttak 
191/002 Knaben». Dispensasjon gis for inntil 10 år og må være avsluttet innen 
20.10.2028. Det gis samtidig tillatelse til mellomlagring og videreforedling av 
overskuddsmasser vedrørende eventuell utbygging i området. 
 
Forholdet til driftskonsesjon må avklares i henhold til gjeldende regelverk. 
 



 
Side 3 av 3

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Johan Helle 
saksbehandler 
 
 
Kopi til: 
HUNSBEDT ANTON IVAR Gunstensli 4473 KVINLOG 
Marit Jerstad Solhaug    
Linda Galdal    
Ivar Aarstad    
Forvaltningsutvalget    
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Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven Dato Saksnr. Signatur

Kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeid

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Offentlig ettersyn i perioden til

Kommunestyrets vedtak

Planen utarbeidet av:

www.karttjenester.no

Detaljplan for Kvilia hyttefelt 
Knaben Gård. Gnr. 191 Bnr. 1. 
Magne Solås

Kartdata: Grunnkart, innmålte punkt i felt

Tiltakshaver: Magne Solås

Dato: 25.02.2013

Dato Saksnr. Signatur

Koordinatsystem: Euref 1989 - UTM32

Utarbeidet: amg

Kontrollert:

Oppdrag nr.:

Tegning nr.:

(av 1)

1
Saksbehandler:

± 0 5025 m

Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg
 

Detaljplan for Kvilia hyttefelt

PlanID:

Knaben Gård, Kvinesdal kommune

Gård

22.06.2010 JOO

10372010006

19.01.2012 15/12 IAa

RpFormalOmrade
1121 - Fritidsbeb. - frittliggende

1541 - Vannforsyningsanlegg

1542 - Avløpsanlegg

2011 - Kjøreveg

2018 - Annen veggrunn, tekn. anl.

2082 - Parkeringsplasser

2110 - Energinett

3040 - Friområde

5130 - Friluftsformål

6700 - Friluftsområde

RpHensynssoneOmrade
RpAngittHensynSone

RpFareSone

RpSikringSone

Linjesymbol
Reguleringsplanomriss

Reguleringsplan hensynssonegrense

Reguleringsplan formålsgrense

RpJuridiskLinje
1203 - Regulert tomtegrense

1211 - Byggegrense

1221 - Regulert senterlinje

1222 - Frisiktlinje

1228 - Regulert støttemur

RpJuridiskPunkt

ÍÎ 1242 - Avkjørsel

® 1273 - Regulert møneretning

02.09.12 til 17.10.12

17.04.2013 38/13

17.04.2013 33/13



Kvinesdal kommune

Detaljregulering for Kvilia hyttefelt (PlanId 10372010006) - 2. gangs 
behandling

Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler:

10372010006 2010/886 4213/2013 Nina Nissestad

Saksnr: Utvalg: Dato:

38/13 Forvaltningsutvalget 17.04.2013
33/13 Kommunestyret 17.04.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret «10372010006 
Detaljregulering for Kvilia hyttefelt» datert 25.02.2013 med tilhørende bestemmelser 
og planbeskrivelse forutsatt at det foretas følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene:

a) § 3, pkt. 3.01 endres sålydende: «Byggeområder for fritidsbebyggelse, 
område BF1-BF14, skal benyttes til fritidsboliger.»

b) § 3, pkt. 3.03 strykes og de påfølgende punkters nummeringer i § 3 justeres.

Behandling i Forvaltningsutvalget - 17.04.2013

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig innstilt.

Forvaltningsutvalgets innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret «10372010006 
Detaljregulering for Kvilia hyttefelt» datert 25.02.2013 med tilhørende bestemmelser 
og planbeskrivelse forutsatt at det foretas følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene:

a) § 3, pkt. 3.01 endres sålydende: «Byggeområder for fritidsbebyggelse, 
område BF1-BF14, skal benyttes til fritidsboliger.»

b) § 3, pkt. 3.03 strykes og de påfølgende punkters nummeringer i § 3 
justeres.

Behandling i Kommunestyret - 17.04.2013

Forvaltningsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak



I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret «10372010006 
Detaljregulering for Kvilia hyttefelt» datert 25.02.2013 med tilhørende bestemmelser 
og planbeskrivelse forutsatt at det foretas følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene:

a) § 3, pkt. 3.01 endres sålydende: «Byggeområder for fritidsbebyggelse, 
område BF1-BF14, skal benyttes til fritidsboliger.»

b) § 3, pkt. 3.03 strykes og de påfølgende punkters nummeringer i § 3 
justeres.

   
Problemstillinga i få ord:  
Karttjenester AS har på vegne av Magne Solås utarbeidet forslag til detaljregulering 
for Kvilia hyttefelt ved Kjerringneset på østsiden av Knabeåna noe sør for Knaben
gård. Planforslaget legger til rette for 14 hyttetomter med tilhørende infrastruktur, 
friområder og friluftsområder. Planen var gjenstand for 1. gangs behandling den 
19.01.2012, sak 15/12, og har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 02.09.2012 til
17.10.2012. Planen fremlegges nå for egengodkjenning.

Saksopplysninger:   
Karttjenester AS har på vegne av Magne Solås utarbeidet forslag til detaljregulering 
for Kvilia hyttefelt. Planforslaget legger til rette for 14 hyttetomter ved Kjerringneset 
på østsiden av Knabeåna. 

Planen var gjenstand for 1. gangs behandling den 19.01.2012, sak 15/12, der 
følgende vedtak ble fattet:

«I henhold til PBL § 12-11, jf. også §§ 12-9 og 12-10, kan forslag til detaljregulering
for Kvilia hyttefelt legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring når følgende
endringer er innarbeidet:

Plankartet
- Fritidsbebyggelse, ute 4, P 2 og vei 1 nordvest for fylkesvegen tas ut av hensyn til
jordvern.
- Det etableres egen parkeringsplass P1 i tillegg til opplagsplass for tømmer.
- Frisiktsoner etableres, jf. bestemmelsenes 6.01.
- Plankartet gjennomgås og justeres i tråd med kart og planforskriften samt nasjonal
produktspesifikasjon før utlegging til offentlig ettersyn.

Reguleringsbestemmelsene
- I 3.07 reduseres antall tilleggsbygninger til 1 og det settes krav til sammenbygging
av ulike bygningsvolum skal være hovedregel. Terrengtilpassing kan være grunnlag
for avvik. Avstand mellom bygg på samme tomt innskrenkes så vidt dette er mulig.
- I 3.10 legges til rette for avtrappingsløsninger og terrengtilpassing. Dette ses i
sammenheng med 3.02.
- Det knyttes bestemmelser til BV, BA og EL.
- Det knyttes rekkefølgebestemmelser til LNF_F3 og til P1 og P2.
- Det tas inn bestemmelser om eierform.

Planbeskrivelse



- Planbeskrivelsen forsterkes i forhold til vurdering av utnyttelsesgrad.
Det skal inngås utbyggingsavtale mellom Kvinesdal kommune og
grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av
infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.»

Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 02.09.2012 til 17.10.2012. 
Ved høringsfristens utløpt var det innkommet 4 høringsuttalelser. Uttalelsene ble 
etter høringsfristens utløp vurdert og forelagt Karttjenester AS den 26.10.2012. Den 
28.02.2013 mottok kommunen et revidert planforslag samt kommentarer til 
kommunens merknader, jfr. vedlegg der Karttjenester AS sine kommentarer er 
markert med rødt. 

Det offentlige ettersynet avdekket at planforslaget hadde svakheter i forhold til 
trafikale løsninger. Planen forutsatte reduksjon av fartsgrensen på Fv. 839 fra 80 til 
60 km/t. Vegvesenet gav i sin uttalelse klar tilbakemelding på at en slik 
fartsreduksjon ikke kunne påregnes. Dette innebar at frisiktsoner måtte endres og 
sikrere avkjørsler måtte på plass. Revidert planforslag fra Karttjenester AS har i det 
alt vesentlige fulgt opp merknadene fra Statens vegvesen Region Sør. Sentralt her 
er flytting av avkjørsel til sørvestre del av planområdet, til eksisterende velteplass. 

Kommunens merknader knyttet til andre forhold i planen og hvordan disse er fulgt 
opp fremgår av vedlegg og det vises i sin helhet til dette. 

For å sikre ønsket fremdrift i planarbeidet ble revidert planforslag oversendt Statens 
vegvesen Region Sør og Vest-Agder fylkeskommunen til vurdering den 06.03.2013. 
Disse to instansene har meddelt at de ikke har merknader til det reviderte 
planforslaget. 

Rådmannens vurdering:  
Rådmannens vurderinger av de innkomne høringsuttalelser samt hvordan disse er 
fulgt opp fremgår av vedlegg. For en nærmere redegjørelse vises det i sin helhet til 
vedlegget. Ingen av endringene er av en slik karakter at det forutsetter nytt offentlig 
ettersyn.

De endringer som er foretatt i planforslaget som følge av kommunens merknader 
vurderes å være fulgt opp på en slik måte at det er grunnlag for å egengodkjenne 
planen. Det anbefales imidlertid en endring i reguleringsbestemmelsene § 3, pkt. 
3.01 som følger. «Byggeområder for fritidsbebyggelse, område BF1-BF14, skal 
benyttes til fritidsboliger.» I tillegg at pkt. 3.03 strykes og at de påfølgende punkters 
nummeringer justeres. 

6722: Vurdert i saksframstillingen: Ikke relevant: 
Økonomi x
Levekår og likestilling x
Klima/miljø x
Barn og unges oppvekstvilkår x



Trafikksikkerhet x



  
Knaben Utvikling SA 
4473 KVINLOG 
Organisasjonsnummer 987 618 493 
 
 

 
Knaben Utvikling SA har som formål å utvikle Knabenområdet 
som reisemål og grunnlag for lokal verdiskapning. Med 
utgangspunkt i Knabens særpreg skal det utvikles et helårlig tilbud 
innen overnatting, aktiviteter og opplevelser. Lagets styre består 
av representanter fra Kvinesdal kommune, grunneiere på Knaben, 
hyttevelene på Knaben og næringsdrivende i området. 
 
 
 
Tilleggsinformasjon; OED sak 2019/2325 - søknad om vassveg som 
konvensjonell tunnel 
 
Bakgrunn 
Knaben Utvikling har blitt gjort kjent med at Stølen Kraftverk AS arbeider med planer 
der det det vil bli tatt ut tunellmasser i forbindelse med kraftverk på Stølen. Fra de 
sprengte massene vil de fineste fraksjonene bli siktet ut og benyttet til oppgradering 
av en vei knyttet til kraftverket. For de grovere massene er det et ønske om at disse 
nyttiggjøres på Knaben.  
 
Planer på Knaben.  
Det er nylig gjennomført en områderegulering på Knaben. Denne ble politisk 
behandlet og vedtatt i 2019.  
I Kvinesdal kommune er Knaben pekt ut som et fyrtårn for reiseliv, turisme og 
hyttebygging. I denne sammenheng foreligger det mange planer om oppgradering og 
utbygging av løypenettet. Sistnevnte gjelder både sommer og vinterløyper.  
I den nevnte områdereguleringen foreligger det følgende planer der det er behov for 
fyllmasser.  
 

• Lysløype rundt Store Knabetjødn. 

o Lysløype rundt Store Knabetjødn skal binde sammen de forskjellige hyttefeltene med 

god adgang til ett felles løypenett. En vesentlig del av løypa er forbindelse mellom 

Løgeheia og Kvinavegen ved en krysning av vannet nordøst for eksisterende dam. 

Løypa vil også tilrettelegges for bruk på sommerstid ved at den asfalteres, slik at den 

kan benyttes av eldre, funksjonshemmede og til rulleski. Totalt massebehov til denne 

ligger i området 13.000 m3, hvorav ca. 5000 m3 til fyllingen over vannet. 

 

• Skiskytteranlegg på Stølen. 

o I forbindelse med lysløypa planlegges det en skiskytterbane på den gamle 

fotballbanen på Stølen. Til denne trenges det en beskyttelsesvoll ut mot Store 

Knabetjødn. Til denne trengs det ca. 1.000 m3 masse.  

 

 
 
 



Bruk av tunellmasser.  
Tunellmasser som blir tilgjengelige på Knaben kan brukes til de to formålene som er 
beskrevet ovenfor. For lysløypa er det primære å fremskaffe masser til kryssing av 
Store Knabetjødn. Anslaget for massebehov her er cirka 5.000 m3.  
Overskudd av masser kan brukes til oppgradering i alpinbakken cirka 2 km nedenfor 
Knaben, eller de kan lagres i godkjent masseuttak cirka 5 km nedenfor Knaben.   
 
 
 
For Styret i Knaben Utvikling  

 
Jan Rob, sekretær 
 
 
 


