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Skagerak Kraft AS - Dalsfos kraftverk Øst- Bygging av nytt kraftverk - Riksantikvarens
merknader
Riksantikvaren viser til brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 10.6.2014, om
ovenfor nevnt sak.
Riksantikvaren uttaler seg her om eiendommer i statlig landsverneplan som er under fredning,
nærmere bestemt Dalsfos kraftverk fra 1907.
Forslag til fredning av Dalsfos kraftverk begrunnes ved at anlegget er representativt for privat
utbygging av industrikraft tidig på 1900-tallet. Anlegget leverte etter avtale kraft til alminnelig
kraftforsyning. Anlegget har høy grad av autentisitet og sjeldenhetsverdi, samt arkitektonisk og
pedagogisk verdi. Forslag til fredning av Dalsfos kraftverk omfatter eksteriør- og
interiørfredning av stasjonsbygningen med maskinsal, ventilrom og koblingsskap, samt
lukehus, damstyringshus, redskapsbuer og rørgate.
Riksantikvaren aksepterer de løsningene som er valgt for å få til et nytt kraftverk på stedet. Vi
forutsetter at veier og massedeponi skjules bak vegetasjon i den utstrekning det er mulig, og at
spor fra anleggsvirksomheten som ikke er permanente, revegeteres.
Dalsfos kraftverk utgjør et krafthistorisk kulturmiljø av nasjonal betydning fra den tidige fasen
av elektrisitetsproduksjon i Norge. Det fremgår at tiltakshaver ønsker å etablerte ny luftledning
inntil kraftstasjonsbygningen som videreføres i kabel til Dalsfos øst. Riksantikvaren forutsetter
at utformingen og omfanget av planlagte luftledning med stolper ikke vil virke skjemmende for
miljøet ved Dalsfos kraftverk.
Kraftstasjonen fra 1907 er under fredning, og skal derfor behandles som fredet. Alle tiltak som
berører eksteriør eller interiør i kraftstasjonen er søknadspliktig til Riksantikvaren.
Brevet er elektronisk godkjent
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