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KRAGERØ KOMMUNE –  
PLANBESTEMMELSER TIL  

DETALJREGULERING FOR FERMANNSBAKKEN GNR. 32 BNR. 355 
M.FL.   
 

 
Arkivsaknr: 18/00675 
 
PlanID: 161 
 
Bestemmelsene datert: 29.10.2019 og sist revidert: 16.06.2020.  
Endringer tatt inn i hht. 1. gng behandling 24.06.2020 er vist med rød skrift. 
 
Planbestemmelsene er i tråd med kommunalt vedtak ……………….(dato), i sak ……………….  
 
 
 

§1. GENERELT  
 
1.1 Virkeområde  
Disse bestemmelsene gjeldende innenfor områder avmerket med plangrense i plankartet.  
Plankartet er i målestokk 1:500  

 
 

1.2 Hensikten med reguleringsplanen  
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en utvikling av eiendom g/bnr 32/355, med boliger 
og parkering, samt utbedring av trafikksikkerheten i Fermannsbakken.  

 
 
1.2 Områdene reguleres for følgende formål  
(jfr. plan- og bygningslovens § 12-5)  
 
Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5 nr. 1)  
- Kombinert bebyggelse- og anleggsformål (1800) 
- Renovasjonsanlegg (1550) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5 nr. 2)  
- Veg (2010) 
- Kjøreveg (2011) 
- Fortau (2012) 
- Gangveg (2015) 
- Annen veigrunn - teknisk anlegg (2018) 
- Annen veggrunn - grøntareal (2019) 
 
Grøntstruktur (Pbl §12-5 nr. 3)  
- Park (3050) 
 
Hensynssone (Pbl §12-6 ) 
- Frisikt (140) 
- Flomfare (320) 
- Bevaring kulturmiljø (570) 
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§2. FELLESBESTEMMELSER  
 
2.1 Rekkefølgekrav  
 
 

1. Før det gis igangsettingstillatelse eller midlertidig brukstillatelse skal det inngås 
utbyggingsavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune vedrørende tiltak på- eller langs 
fylkesvegen. 

 
2. Før det gis igangsettingstillatelse skal det inngås utbyggingsavtale med Kragerø kommune 

vedrørende tiltak på VA-anlegg (overvann) samt renovasjonsløsning. 
 

3. Før det gis igangsettingstillatelse for terrenginngrep skal det foreligge godkjent tiltaksplan for 
håndtering av forurensede masser. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen.  
 

4. Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent VA-plan for planområdet. 
 

5. Før det gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at fundamentering av nybygg  
er planlagt på en måte som sikrer nødvendig stabilitet 

 
6. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for leiligheter må nødvendige støytiltak 

etableres. 
 

7. Før det gis igangsettingstillatelse skal utomhusplan og teknisk plan være godkjent av 
kommunen. 
 

8. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal fortau i Fermannsbakken 
ferdigstilles ihht. plankart og utbyggingsavtale.  
 

9. Før det gis igangsettingstillatelse skal det inngås utbyggingsavtale med kommunen om 
opparbeiding og tilpasning av berørte deler av Minneparken, herunder at det etableres 
allment tilgjengelig gangpassasje fra Fermannsbakken med tilhørende universelt utformet 
gangsti frem til området ved minnestøtta. Som grunnlag for avtalen skal det utarbeides en 
godkjent illustrasjonsplan, denne skal foreligge senest ved byggesøknad. 
 

10. Ved byggesøknad skal alternative energikilder jordvarme og sjøvarme være vurdert for 
oppvarming. 
 

11. Begrensning av bebyggelsens høyder skal tilstrebes så langt mulig og minimumsstandarder 
skal så langt mulig benyttes i prosjekteringen. Før det gis igangsettingstillatelse skal mulig 
potensiale for reduksjon av høyder i forhold til innsendt søknad være ettergått og avklart. 

 

 

2.3 Dokumentasjonskrav 
Før det kan gis rammetillatelse for de ulike tiltakene skal det foreligge en samlet situasjonsplan for 
utbyggingsområdet, med parkering, utomhusarealer og tilhørende adkomstveier. Søknaden skal vise 
bebyggelsens plassering og tilpassing til omgivelsene, etasjetall, høyder, takform, farge- og 
materialbruk. 
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2.4 Miljøforhold  
Bebyggelse skal tilpasses terreng, jfr. kommuneplanens bestemmelser om harmonisk og 
stedstilpasset utforming som skal hensynstas ved planlegging av bebyggelse. 
 
Tiltak for alternativ energi tillates. 
 
Støyforholdene for leiligheter og uteoppholdsarealet skal tilfredsstille byggeforskriftene TEK 17 § 13-
6, Lyd og vibrasjoner. Tiltaket skal tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175 
 
 

2.5 Samfunnssikkerhet og beredskap  
Barns sikkerhet skal ivaretas i tilstrekkelig grad, adkomst til- og fra leilighetene sikres mot trafikken i 
Fermannsbakken og Kragerøveien.  
 
 

2.6 Automatisk freda kulturminner  
Tiltak innenfor planområdet er omfattet av meldeplikten etter kulturminneloven § 8 annet ledd. 
Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i § 3 første ledd, skal melding etter første ledd sendes med det samme og 
arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Vedkommende myndighet 
avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til 
vedkommende myndighet – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. 
 

2.7 Universell utforming 
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen av parkeringsarealer og 
uteområder. Alle leiligheter utformes som tilrettelagt boenheter. 
 

2.8 Tiltak i anleggsperioden 
Godkjent anleggsplan skal følges og arbeidet skal varsles til berørte parter i god tid, med 
tidsspesifisering når arbeidet vil bli utført. 
 
I anleggsperioden skal omkringliggende veier og bebyggelse sikres og skjermes tilstrekkelig mot støv 
i henhold til gjeldende miljøkrav.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal tilfredsstille «Retningslinjer for støy i 
arealplanleggingen» T-1442/2016. 

 
 

§3 - REGULERINGSFORMÅL  
 
§3.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5 nr. 1)  
 
3.1.1 Kombinert angitt bebyggelse og anleggsformål  
 
Generell bestemmelse:  
Områdene skal nyttes til leilighetsbebyggelse og parkering. Det tillates totalt 13 boligenheter og 
parkeringsplasser. Antallet p-plasser defineres ifm. byggesøknad. HC-plasser og parkeringsplasser 
skal ha lademulighet. 
 
Boligbebyggelse skal ha enhetlig utforming innen hvert byggeområde. Ny bebyggelse skal ha høy 
arkitektonisk kvalitet og materialvalg skal være av gjennomgående høy kvalitet.  
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Planområde tillates utbygd i etapper. 
 
Det avsettes 1 p-plass pr. leilighet. 10% av parkeringsplassene for leilighetene skal avsettes til HC-
plasser. 5% av parkeringsplassene for utleie avsettes til HC-plasser.  
 
Alle leilighetene skal ha privat uteplass/balkong. 
 
Byggegrense for leilighetsetasjer følger formålsgrensen der ikke byggegrense er vist. 
Parkeringsanlegget inklusiv rampe kan anlegges ut til formålsgrense. 
 
Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side 
 
Minimum 50% av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side.  
 
Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt side 
må ha balansert mekanisk ventilasjon. 
 
Skilting kan ikke etableres uten kommunens godkjennelse. Ved utformingen av ny bebyggelse skal 
det tas hensyn til de tilstøtende bevaringsområdene med minnepark, bauta og kirkebygg. 
Fasadeuttrykk og skilting skal være neddempet og ivareta Kragerø kirkes dominerende og 
monumentale virkning fra innfartsveien. 
 
Ventilasjonsrom og andre takoppbygg skal bygges inn og ikke dekke mer enn 10% av takflaten for 
hver enkelt bygning. Utforming og høyde på slike takoppbygg skal tilpasses bebyggelsens øvrige 
arkitektoniske karakter. 
 
Antall parkeringsplasser med lademulighet for elbil skal som minimum anlegges i henhold til 
Parkeringsforskriften (FOR-2016-03-18-260) og skal beregnes for utleieplasser og boligparkering hver 
for seg. I tillegg til etablerte ladepunkter skal samtlige plasser for boligparkering være tilrettelagt for 
enkel installasjon ved behov. Minst 1 HC-utleieplass skal ha lademulighet. 
 
Parkeringsanlegget skal bygges med lukkede og lydtette fasader mot minneparken og kirketomta. 
 
For parkeringsetasjer skal fasader hvor dette er naturlig og overkommelig tilbakefylles med jord og 
sås til. Synlige takflater gis en miljøtilpasset overdekning, fortrinnsvis med grøntanlegg. Tiltakene skal 
utføres slik at disse danner en naturlig og tilpasset overgang til tilliggende parkområde. Vegger vendt 
mot minneparken og kirketomta skal alternativt forblendes med stablet naturstein der hvor 
tilbakefylling ikke er hensiktsmessig. Takflater skal ikke benyttes til uteopphold. 
 
Reflekterende solcellepaneler som er synlige fra minneparken eller kirkeområdet tillates ikke. 
 
 
BAA1 – bolig/kontor/forretning/parkeringsanlegg 
 
Det kan anlegges parkeringsanlegg i to etasjer, med innvendig rampe. 3. etasje kan bebygges med 5 
leiligheter, med tilhørende trapp/heis. Tillatt BRA 2400m2. 
 
Minneparken skal opprettholde utsikt til sjøen, og byggets høyde skal holdes lavere enn kote c+12,0 
m.  
 
Fasaden rundt parkeringsarealet skal etableres som en åpen fasadekledning, min. 30% åpne felter 
rundt bygget.   
 
Integrert kjørerampe skal bygges inn og være overdekket med grøntanlegg. Arealet skal ikke benyttes 
til uteopphold. Vegg mot syd og vest skal tilbakefylles med jord og gi en naturlig overgang til parken.  
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Hvor tilbakefylling ikke er formålstjenlig skal stablet naturstein benyttes til forblending. 
 
Takoppbygg skal legges utenfor frisiktsonen H_140. 
 
Gesims skal være tilbaketrukket 4 m fra byggets hovedfasade mot nordøst. Gulvflate foran gesims 
benyttes til åpent uteoppholdsareal.  
 
Takterrasser tillates ikke. 
 
BAA2 – bolig/parkeringsanlegg  
 
Området kan bebygges med 8 leiligheter over to plan, med tilhørende boder og trapp/heis. På 
bakkeplan kan det anlegges parkering. Tillatt BRA 1450m2. 
 
Bygningens 2. og 3. etasje kan krage ut over frisiktsone H_140.  
 
Mønehøyde skal ikke overstige kote 17,70 m, gesims 16,70 m.  
Alternativt kan bygget få en avtrappet takkonstruksjon mot NØ der sydvestre del dekker inntil halve 
byggets øverste etasje med mønehøyde ikke større enn 18,7 m, gesims 17,70 m. 
 
 
Terrasse eller veranda vendt mot Minneparken kan bare dekke halve leilighetens fasade. Vindusflater 
skal være oppdelt og med avstand til gulv ikke mindre enn 1,5 m. Terrasse- eller verandadør skal ikke 
ha åpning mot Minneparken.  
 
I byggets 2. etasje kan terrasser strekkes 1 m ut over byggegrense. Veranda i 3. etasje kan ikke gå ut 
over vist byggegrense i plankartet. Lystett rekkverk skal benyttes på veranda. 
 
Parkeringsanleggets yttervegg mot sydvest og nordvest skal være lukket. Det benyttes tilbakefylling 
mot og miljøtilpasset overdekning av parkeringsanleggets vegger og tak som ligger åpent foran 
boligetasjens fasader. På disse etableres fortrinnsvis grøntanlegg som gir en tilpasset og naturlig 
overgang til parken. Takflater skal ikke benyttes til uteopphold. Hvor tilbakefylling ikke er 
formålstjenlig skal stablet naturstein benyttes til forblending. 
 
3.1.2 Renovasjon BRE 

Området avsatt til renovasjon kan etableres med nedgravd avfallsløsning.  
 
§3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5 nr. 2) 

Generell bestemmelse:  
Avkjørsel anlegges i henhold til Statens vegvesens krav til geometrisk utforming og sikt for avkjørsler.  

 
3.2.1 Vei SV1-SV2 
 
Gjelder avkjøringer til/fra byggeområder i BBA1 og BAA2. 
 
3.2.2 Kjørevei o_SKV1 
 
Gjelder regulert del av Fermannsbakken og Kragerøveien.   
 
 
3.2.3 Fortau o_SF1- o_SF2 
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Gjelder fortau ihht. plankartet langs Fermannsbakken. Fortau skal etableres med bredde 2,0m. Fortau 
etableres med opphøyet kant i henhold til gjeldende vegnormal og gjennomføringsavtale med 
Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

 
3.2.4 Gang-/ sykkelveg o_SGS1- o_SGS2 

 
Gjelder Gang-/ sykkelveg ihht. plankartet langs Kragerøveien. Gang-/ sykkelveg skal etableres med 
bredde 2,5m.   
 
 
 
3.2.5 Annen veigrunn - tekniske anlegg SVT 
 
Gjelder manøvreringsareal for renovasjonsbil.  På området tillates sykkelparkering. 
 
3.2.6 Annen veigrunn - grøntareal SVG1-SVG10 
 

Gjelder arealer langsetter fylkesveiene og som midtrabatt. Areal kan benyttes til snøopplag etc. Høy 

vegetasjon/snø tillates ikke av trafikksikkerhetsgrunner.  
 
 
§3.3 Grønnstruktur (Pbl §12-5 nr. 3) 

3.3.1 Park 

Gjelder areal langs deler av G/S vegen.  

 

§4 - HENSYNSSONER  
 
Pbl §12-6  
 
H140 Frisikt 
 
Ved avkjørsler til Kragerøveien og Fermannsbakken skal det etableres frisiktsone 4 x 40 m slik det 
fremgår av plankartet.   
I frisiktsonene skal det være fri sikt fra minimum 0,5 m over terreng. Busker, trær og gjerder som 
hindrer sikt er ikke tillatt og områdene skal ikke benyttes til sikthindrende snøopplag. Dette gjelder kun 
for bygningens 1. etasje. Bygningens 2. og 3. etasje kan krage ut over frisiktsone. 
 
Innenfor frisiktsone fra minnestøtta skal bebyggelsen ikke overstige 12,6 m.o.h.  
 
 
H320 Flom 
 
Innenfor byggeområder skal det på lavtliggende areal, slik det fremgår av plankartet, tas hensyn til 
potensiell flomfare. Alle nye bygningskonstruksjoner, tekniske installasjoner etc., som ikke tåler å 
settes under vann, skal anlegges på kote +2,5m eller høyere. 

 
H570 Bevaring kulturmiljø 
 
Gjelder en mindre del av Minneparken som kommer innenfor plangrensen.  
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 Kragerø 16.06.2020  
 

ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS  
LUNØE & LØFFLER SIVILARKITEKTER MNAL   

 

     
 
 David Løffler 
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