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KOMMENTARER TIL SØKNAD OM KONSESJON FOR UTBYGGING AV 

STØLEN KRAFTVERK - KNABEN 

 

Knaben har i løpet av de siste 20 årene blitt et svært populært friluftsområde, så vel vinter 

som sommer. Det har funnet sted en betydelig utbygging av fritidsboliger og omfattende 

planer for videre utbygging foreligger. Den gamle bebyggelsen i gruvebyen er for lengst tatt i 

bruk som fritidsboliger. 

 

Den viktigste årsaken til at Knaben har blitt et så viktig fritids- og rekreasjonssted er 

tilgjengeligheten til et særs vakkert fjellandskap. Store deler av områder er definert som 

landskapsvernområde. 

 

I dette området søker nå Knaben kraft AS om konsesjon for utbygging av kraftverk.  

 

En gjennomgang av konsesjonssøknaden til Knaben kraft AS viser at tilgjengeligheten til det 

mest særpregede og anvendte turområdet blir sterkt berørt av den planlagte 

kraftverkutbygging.  

 

Det bekymrer sterkt at det i konsesjonssøknaden ikke er konkretisert når og hvordan 

utbygger vil løse problemet med tilgjengeligheten til turområdet, inkludert til 

landskapsvernområdet. Finndalsvannet er det naturlige krysningspunkt for de fleste 

turvalg i fjellheimen.  

 

Et regulert Finndalsvann endrer hele dette bildet. Virkeligheten er ikke så enkel som at en da 

bare kan gå rundt det nye vannspeilet. Et rørgatesystem må krysses og det er topografiske 

forhold som vil kreve betydelig inngrep i naturen dersom det skal kunne kjøres sikre 

vinterløyper. 

 

Det er påfallende at temaene fisk og ferskvannsbiologi (3.5), flora og fauna (3.6) har fått en 

omfattende behandling i konsesjonssøknaden, mens konsekvensene for menneske som bruker 

av område har fått fem linjer (3.11).  

 

Undertegnede hytteforeninger på Knaben anmoder på vegne av beboerne at NVE, ved 

Konsesjons og tilsynsavdelingen, setter helt konkrete krav til utbygger om at tilgangen 

til fjellheimen skal være forsvarlig opparbeidet for allmenn ferdsel før nåværende 

vannspeil ved Finndalsvannet berøres. Det vektlegges at tiltakene blir gjort i forkant av 

en eventuell utbygging og ikke i ettertid. 

 



Pkt 3.14, (Samfunnsmessige virkninger) i konsesjonssøknaden innleder med at ”Tiltaket vil 

ha positiv verdi både for aktørene og samfunnet”. Analysen av verdiskapning er snever og 

langt fra dekkende.   

 

I løpet av de siste årene har hyttefolket investert et beløp i størrelsesorden 200 til 250 

millioner kroner på Knaben. Kraftverket har til sammenligning en investeringsramme på ca. 

kr. 25 mill. Arbeidene med utbyggingen av fritidsboliger er i stor grad utført av lokale 

entreprenører og håndverkere. Omfattende planer for videre utbygging foreligger. Det er et 

åpent spørsmål om de vil la seg gjennomføre i samme grad dersom tilgangen til fjellheimen 

forringes ved utbygging av kraftverk. 

 

Med hensyn til kartbruk vil vi påpeke følgende feil i konsesjonssøknaden. I vedlegg 1, 

”Oversiktskart med nedbørfelt inntegnet” skal kraftledninger være merket med grønn linje. 

Dette er feil. Den grønne linjen som går nord/sør på kartet er ikke kraftlinje men derimot 

grenselinjen for landskapsvernområdet. Denne feil er svært beklagelig. For ukjente kan 

den oppfattes som om området allerede er berørt av tidligere kraftutbygging. Det er vesentlig 

forskjell på en kraftledning og en grenselinje for et landskapsvernområde. 

 

Som alle fjellområder er også de som nå vil bli berørt av en eventuell kraftutbygging svært 

sårbare for inngrep. Vannframføring gjennom tunell vil langt være å foretrekke framfor 

åpne rørgater. Eventuelle sår som skapes må kamufleres så langt det er mulig. På mange 

områder gjøres det i dag en god innsats i så måte, for eksempel ved veiprosjekter. Det viser at 

det går an å bøte på skader som naturen påføres dersom viljen bare er tilstede. En kalkyle som 

ikke tar hensyn til denne type kostnader er mangelfull. 

 

Til sist vil vi gjøre oppmerksom på at det ovenfor Stølen gård er en gammel badeplass. Det 

er fra mange hold et sterkt ønske om at en eventuell utbygging ikke tørrlegger denne 

bademulighet som har lange tradisjoner på Knaben. 

 

På Knaben er det i dag ca. 200 hytter og leiligheter som er representert ved Løgeheia 

Hyttegrend, Kvinaveien Hytteforening og Knaben Vel. Blant medlemmene er det stor skepsis 

til planene om kraftverk i området. Dersom Knaben kraft AS skulle få konsesjon til utbygging 

av Stølen Kraftverk håper vi på det sterkeste at våre interesser blir ivaretatt gjennom de vilkår 

som settes fra myndighetene. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Løgeheia Hyttegrend    Kvinaveien Hytteforening    Knaben Vel 

    

Thorhild H. Omdahl   Ole Jørgen Melleby   Erik Eidsvig 

 

 

  


