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Uttalelse vedrørende varsel om oppstart av planarbeid 
Fermannsbakken gbnr 32/355 m.fl i Kragerø kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 4. februar 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter og parkeringsareal. 
Tiltaket planlegges med to separate bygg, der bebyggelse i Fermannsbakken legger til 
rette for 8 leiligheter fordelt på to etasjer. På bakkeplan, under leilighetene, legges 
parkering.  
 
På nedre del av tomta der Hagenbygget i dag ligger, legges det til rette for parkering i 
to plan. 1.etasje har innkjøring fra Kragerøveien og 2.etasje har innkjøring fra 
Fermannsbakken. I 3.etasje planlegges det 6 leiligheter. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av 
mineralske ressurser. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen 
medfører uttak av masser som vil omfattes av mineralloven. DMF har på nåværende 
tidspunkt ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid Fermannsbakken gbnr 
32/355 m.fl i Kragerø kommune. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
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Uttalelse til reguleringsvarsel - Fermannsbakken - Kragerø kommune 

Saken gjelder 
Saken gjelder varsel om oppstart av reguleringsplan Fermannsbakken i Kragerø kommune. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter og parkeringsareal.  
 
Miljøavdelingens rolle 
Fylkesmannens miljøavdeling skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke er 
i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, 
samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i strid med 
nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ved miljøavdelingen ha innsigelse 
til planen. 
 
For ordens skyld minner vi om at det er Fylkesmannens juridiske avdeling som behandler eventuelle 
klager på kommunens vedtak. 
 
Forurenset grunn 
Deler av planområdet ser ut til å ha forurensning i grunnen, jf. Miljødirektoratets kart over 
grunnforurensning. Vi viser i den forbindelse til forurensningsforskriftens kapittel 2 – «Opprydding i 
forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», som kommer til anvendelse ved terrenginngrep der 
det er mistanke om forurenset grunn. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 
er tiltakshavers ansvar. Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset 
grunn i området. Hvis grunnen er forurenset, skal tiltakshaver utarbeide en tiltaksplan som skal 
godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres. Dette følger av Forurensningsforskriften 
kapittel 2. Forskriften setter krav til at graving og bygging på lokaliteter med forurenset grunn ikke 
skal føre til forurensing, og at det blir ryddet opp slik at eiendommen kan brukes til det planlagte 
formålet. Kommunen skal samordne behandlingen av saker etter forskriften sammen med 
behandlingen av saker etter plan- og bygningsloven.   
 
Støy 
Planområdet vil bli utsatt for veitrafikkstøy. «Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen, T-1441» skal legges til grunn i planarbeidet. Aktuelle avbøtende tiltak må 
inntegnes på plankartet og nedfelles i planbestemmelsene. Vi understreker at det gjennom 
rekkefølgebestemmelser må sikres av eventuelle støytiltak er etabler før bebyggelsen tas i bruk. 

mailto:fmvtpost@fylkesmannen.no
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Det er viktig at støydokumentasjon inngår i planarbeidet så tidlig som mulig i planprosessen og på 
mest mulig overordnet plannivå for å sikre gode løsninger. Utilstrekkelig støydokumentasjon i 
planforslag som sendes til Fylkesmannen blir regnet som et avvik som kan være grunnlag for 
innsigelse. Støydokumentasjon skal innhentes fra sakkyndig konsulent av tiltakshaver. 
 
Hensynet til barn og unge. 
Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge punkt 5. Der det understrekes at areal som 
skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I 
forbindelse med etablering av nye boligområder må det gjøres en vurdering av behovet for leke – og 
oppholdsareal. Leke- og oppholdsareal skal legges til områder skjermet for trafikk og forurensning. 
De skal være store nok og tilpasset barn og unges lek og opphold til ulike årstider. Barns fysiske 
omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og fysisk utfoldelse, og 
som samtidig er trygge for barn i ulike aldersgrupper. Uteområdene må derfor være egnet, både i 
utforming og størrelse, for variert lek og utfoldelse under trygge forhold. Det bør også i planarbeidet 
tas hensyn til myke trafikanter og legges til rette for en trygg skoleveg. 
 
Universell utforming 
Av formålsparagrafen til plan- og bygningsloven § 1-1, følger det at prinsippet om universell 
utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Alle mennesker 
skal ha samme mulighet som andre til personlig utvikling, deltagelse i samfunnet, trygge levekår og 
god livskvalitet. Universell utforming skal legges til grunn i planleggingen for å gjøre samfunnet 
tilgjengelig for alle, og for å forhindre diskriminering av enkelte grupper, jf. Nasjonale forventninger 
til regional og kommunal planlegging (2015). Prinsippet om universell utforming bidrar til å sikre 
likeverdige muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fylkesmannen forventer at det i 
utforming av område og bygninger blir tatt hensyn til alle brukergrupper, og at lokalisering av ulike 
funksjoner sees i sammenheng slik at ferdsel og tilkomst blir enklest mulig. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det er en forutsetning at det kun skal bygges på grunn som har tilfredsstillende sikkerhet. Vi vil 
derfor minne om at kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) gjelder for alle planer for 
utbygging etter plan- og bygningsloven, jf. § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet samt eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging. Analysen skal som et minimum inneholde konkrete 
vurderinger av de faremomentene som måtte befinne seg inne i planarealet, hvilke kilder som er 
lagt til grunn for vurderingene som fremkommer samt hvilke fagmiljøer/institusjoner som har vært 
involvert i analysearbeidet. Vi vil presisere at generelle betraktninger («sjekkliste-variant») basert på 
antakelser eller uttalelser fra ikke autorisert person/miljø, ikke er en tilfredsstillende ROS-analyse. Et 
godt utgangspunkt for analysen kan være Norsk Standard NS 5814:2008, Krav til risikovurderinger.  
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
Dersom vurderingene konkluderer med at det må settes i verk tiltak for å avverge skader og uønskte 
hendelser, skal disse tiltakene gis en grundigbeskrivelse i ROS-analysen, og tiltakene som 
fremkommer skal reflekteres i reguleringsbestemmelsene. ROS-analysen skal være en premiss for 
planforslaget inkludert bestemmelser. 
 
Klima, arealbruk og transport 
Vi viser til Statlige planretningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging (SPR-BATP) som skal 
legges til grunn ved bl.a. kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Der står det blant 
annet at det i by- og tettstedsområder skal legges særlig vekt på høyt areal utnyttelse, fortetting og 
transformasjon. Samt at det ved behov for økt transportkapasitet skal utredes mulighetene for å 
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løse transportbehovet med et effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange. Vi 
forventer at SPR-BATP legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 
 
Med hilsen 
 
Fred-Ivar Syrstad (e.f.) 
fagsjef 
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rådgiver 
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Kragerø kommune - varsel om oppstart av planarbeid Fermannsbakken gbnr.32/355 m.fl. med 
varsel om utbyggingsavtale 
 
 
Miljørettet helsevern i Grenland har mottatt varsel om oppstart av planarbeid Fermannsbakken G/BNR 32/355 
M.FL. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for leiligheter og parkeringsareal.  
 
Miljørettet helsevern i Grenland har følgende innspill til mottatt varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Støy, støv og luftforurensning for fremtidige beboere.   
Planforslaget innebærer etablering av leilighetsbebyggelse i et område tett inntil Kragerøveien. Miljørettet 
helsevern i Grenland har sett på støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen. Støyvarselkartene fra Statens 
vegvesen viser en prognosesituasjon 15-20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolumet (ÅDT) som er en av de 
viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet til oppgitte beregningsår. Det er estimert at deler av 
reguleringsområdet innen 2040 vil ligge i gul sone, og deler i rød sone ut i fra dette støyvarselkartet. Vi anbefaler at 
det utarbeides støysonekart som viser dagens situasjon slik at nødvendige forebyggende tiltak kan komme med 
tidlig i planleggingen. 
 
Gul støysone er en vurderingssone, der bebyggelse med støyfølsomt arealbruk, slik som boliger, bør vurderes 
grundig. Bebyggelse i gul sone, bør i utgangspunktet bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak 
tilfredsstiller grenseverdiene. Aktuelle avbøtende tiltak kan være at alle boenheter får en stille side, der rom med 
støyfølsom bruk, som stue og soverom kan plasseres. I tillegg bør egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold dokumenteres.  
 
Ved planlegging av støyfølsom arealbruk i støysonene må det gjennomføres en støyfaglig utredning. Vi viser til 
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), kapittel 3.3: Anbefalte 
støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse, tabell 3 og kapittel 3.4.3: Anbefalte støykrav i 
avvikssoner. 
 
Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler i tillegg at retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
(T-1520) legges til grunn for planarbeidet. Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge 
til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Ved 
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leilighetsbebyggelse i gul sone bør luftforurensningen og lokalklima tas hensyn til tidlig i planprosessen. Det bør 
vurderes hvilke plangrep som kan gjøres for å oppnå så god luftkvalitet som mulig, spesielt på uteoppholdsareal. 
Det bør videre vektlegges et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen. Se Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) kapitel 5. Luftforurensningshensyn i reguleringsplaner.  
 
Støy og støv i anleggsperioden 
Miljørettet helsevern i Grenland gjør oppmerksom på at det i anleggsperioden erfaringsmessig vil kunne oppstå 
forhold som er belastende for beboerne i området. Dette dreier seg i første rekke om støy, støving og redusert 
sikkerhet for naboene. Miljørettet helsevern anbefaler derfor at reguleringsbestemmelsene inneholder klare krav til 
støygrenser, arbeidstider, kompenserende tiltak for å redusere støy- og støvbelastning i anleggsperioden.   
 
Miljørettet helsevern er kjent med at det foreligger en større reguleringsplan for Stilnestangen området. 
Virksomhetene som er tenkt i reguleringsplanen kan medføre økt støy og forurensning for beboere i området. 
Primært gjelder dette kai/havnearealer med mottak av større cruiseskip, lossing og utskiping av bulk, gods etc. Til 
planarbeidet bør støybelastningen fra kommende næringsområde vurderes.  
 
Trafikkavvikling og trafikksikkerhetstiltak 
Det bør legges til rette for god og sikker trafikkavvikling med gode kollektivløsninger og trygge gang- og 
sykkelforbindelser til bl.a. sentrum for å redusere biltrafikken.  
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Fv. 38 Uttale til varsel om oppstart av planarbeid Fermansbakken - gnr. 32 - 

bnr- 355  

Statens vegvesen viser til brev datert 4. februar 2019 angående varsel om oppstart av 

planarbeid for Fermansbakken i Kragerø. 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for leiligheter og parkeringsareal. Tiltaket 

planlegges med to separate bygg, der bebyggelse i Fermannsbakken legger til rette for 8 

leiligheter fordelt over to etasjer. På bakkeplan, under leilighetene, legges parkering. På 

nedre del av tomta, der «Hagenbygget» i dag ligger, legges det til rette for parkering i to 

plan. Utover parkering for leilighetene, tenkes timesparkering samt utleie av 

parkeringsplasser. 

 

Tilrettelegging og trafikksikkerhet for myke trafikanter må vektlegges i det videre arbeidet, 

og det må bygges et fortau langs Fermansbakken.  

 

Vi ser at det er tenkt to adkomster til området. Det er viktig at det etableres tilfredsstillende 

sikt i begge avkjørsler. Det er viktig at planen viser helhetlige løsninger som ivaretar 

trafikksikkerheten og sørger for oversiktlighet og god avvikling. Vi ber om å bli kontaktet 

når det gjelder nærmere utforming av avkjørslene. 

 

For å tilrettelegge for drift og vedlikehold av vegnettet, slik som for eksempel snøopplag, må 

det reguleres inn arealer til «annet vegareal» utenfor veg og fortau.  
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For tiltak på eller langs fylkesvegen må det skrives en gjennomføringsavtale med Statens 

vegvesen. 

 

 

Vegavdeling Telemark                                     

Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Eivind Gurholt 

seksjonsleder Maria Westrum Solem 
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ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS,                                                    

v/ LUNØE & LØFFLER 

3770 KRAGERØ 

 

Deres ref. 2387.1 

 

 

INNSPILL /MERKNAD 

Vi viser til brev av 04.02.2019 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FERMANNSBAKKEN G/BNR 

32/355 M.FL. MED VARSEL OM UTBYGGINGSAVTALE 

Vi er spesielt opptatt av at detaljreguleringsplanen må ta hensyn til de føringene i gjeldende 

bestemmelser som er sitert i brevet hva angår «byens historiske kulturlandskap og kulturarv og 

lokale retningslinjer for estetiske tiltak» (punktet om «Bakgrunn» i brevet).  

Byggene må tilpasses omkringliggende bygg og byens øvrige bebyggelse i høyde, form, farger og 

størrelse. De må ikke berøve Minneparken utsynet mot fjorden og heller ikke være så store eller 

dominerende at de forstyrrer synet av kirken sett fra innkjørselsveien til byen, Kragerøveien, Parken 

eller fjorden.  

Vi viser til Riksantikvarens strategi for byutvikling, presentert på vårt møte i Løkka torsdag 

28.02.2019 når det gjelder ovenstående. 

Den foreløpige tegningen som er blitt gjengitt i KV, har ikke overbevist oss om at disse hensynene er 

blitt tilstrekkelig ivaretatt, spesielt ikke når det gjelder høyde eller utseende på byggene.  

Vi ser fram til å se omarbeidede tegninger og til å kunne uttale oss om disse. 

 

Kragerø 06.03 2019 

Aase Lotsberg (sign.) 

Leder i Kragerø Bys Venner  
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Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for 

Fermannsbakken - gbnr 32/355 - Kragerø kommune 
 

Vi viser til brev av 04.02.2019 med varsel om oppstart av planarbeid.  Arkitekthuset Kragerø AS 

varsler, på vegne av Aco AS, at de starter arbeidet med detaljregulering for Fermannsbakken, gbnr 

32/355 m.fl. Planen har PlanID 16.  

 

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 07.03.2019. 

 

Planstatus og formål 

Eiendommen gbnr. 32/355 består av 3 bygninger og er regulert inn som en del av Havnefrontplanen 

fra 2007 som område B9 og B10. B9 er vist med boligformål og gjelder de to eneboligene langs 

Fermannsbakken. B10 «Hagenbygget» er vist med formålene Bolig/kontor/forretning. 

 

Bakgrunn 

Det har over lang tid vært ønskelig å utvikle eiendom 32/355, og det har foreligget mange skisser 

underveis. Området er attraktivt og det første som møter ankommende til byen. 

Utviklingsplanene for eiendommen følger de krav som ligger i gjeldende reguleringsplan for området. 

Grunnen til varsel om oppstart av reguleringsplan er føringer i gjeldende bestemmelser. 

 

Sentrale temaer som Aco AS ønsker særlig kommentarer til: 

Minneparken, kirkeområdet 

Trafikksikkerhet, avkjørsel, fortau 

Forurenset grunn, grunnforhold 

 

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for å samordne den fysiske, miljømessige, 

helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen. Vi samordner interesser knyttet 

til nasjonal og regional arealpolitikk, statlige planretningslinjer, regionale planer og ivaretar nasjonale 

og regionale kulturminneinteresser.  Vi uttaler oss som planmyndighet når disse interessene berøres. 

 

 

 

 

 

 

/Team plan og samferdsel 
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Areal og transport 

Arbeidet med detaljregulering for område benevnt B9 og B10 oppfyller plankrav i gjeldende 

reguleringsplan benevnt som «havnefrontplanen» vedtatt i 2007. Det er vurdert at planarbeidet ikke 

utløser konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredninger. Fylkeskommunen har ingen 

regionale innvendinger mot at det settes i gang detaljregulering. Vi ser at det i planarbeidet skal legges 

vekt på å finne fram til god bebyggelsesstruktur, ta hensyn til byens historiske kulturlandskap og 

kulturarv og legge vekt på estetikk. Dette er bra. Se også våre kommentarer under avsnitt kulturarv 

nedenfor. 

 

Fylkeskommunen støtter by- og tettstedsutvikling som styrker eksisterende by- og tettstedssentra i 

fylket, og som bidrar til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg. Formålet med planleggingen 

synes å være i tråd med intensjonene i den regionale areal- og transportplanen for Telemark 2015-2025 

(ATP-Telemark) og vi viser til planens generelle retningslinjer, samt retningslinjer og bestemmelser 

knyttet til utbygging i bysentrum og for boligbygging. Vi minner om at det skal legges til rette for 

universell utforming og tas hensyn til barn og unge i planleggingen.  

 

Vi ber om trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper vektlegges sterkt i planarbeidet og anbefaler å ha 

dialog med Staten vegvesen undervegs i planarbeidet for å sikre en oversiktlig og godt trafikkavvikling i 

området. Vi leser at det videre planarbeidet legger opp til dette. Det er også bra at det er innlemmet et 

regulert fortau som en del av rekkefølgebestemmelsen.  

 

Mer om regionale planer finnes her: https://www.telemark.no/Planer/Regionale-planer 

 

Kulturarv - hensynet til nyere tids kulturminner 

Planen grenser mot den listeførte Kragerø kirke og ligger i kirkens næromgivesler med Minneparken 

imellom. Dette innebærer at planen vil ha innvirkning på nasjonale kulturminneverdier. I tillegg grenser 

planområdet til den verneverdige Kragerø Metodistkirke. Planområdet ligger i et sentralt og sårbart 

område av Kragerø som er omfattet av Riksantikvarens NB-register.   

 

Vi ser det som avgjørende at en eventuell ny bebyggelse her tilpasses sine omgivelser i volum, høyder 

og materialbruk. Innsynet mot kirken og parken sett fra Kragerøvegen må opprettholdes. Denne delen 

av planområdet er særlig sårbart. Høydene må begrenses og tilpasses terreng og omgivelser. En skal 

ikke gå mye høyere enn dagens bebyggelse før det kan bli problematisk for omgivelsene. Det må stilles 

krav til materialbruk og kvalitet i formgivning. Massive volum må unngås. Gode illustrasjoner og 

volumstudier må utarbeides.  

 

Vi vil meget sterkt anbefale en dialog med oss for å avklare tilpasningen til kirkeområdet og 

minneparken før et offentlig ettersyn for å unngå unødvendige konflikter med nasjonale 

kulturminneinteresser.   

 

Kulturarv - hensyn til automatisk freda kulturminner 

Vi kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med 

reguleringsplanforslaget. Vi vurderer det også som mindre sannsynlig at ikke kjente, automatisk fredede 

kulturminner er bevart i planområdet, og har derfor ingen merknader til reguleringsplanarbeidet.   

 

Vi vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd. Meldeplikten 

oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. Bestemmelsen 

legger et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og meldeplikten. Tiltakshaver skal forsikre seg 

om at de som utfører arbeidet på stedet er kjent med stanse- og meldeplikten, men det er tiltakshaver 

https://www.telemark.no/Planer/Regionale-planer
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selv som står ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades. Telemark fylkeskommune er rette 

adressat for en eventuell melding. Om det påvises automatisk fredete kulturminner er det Riksantikvaren 

som avgjør om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det.  

 

Vi anbefaler at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen, og at følgende tekst 

brukes:  

 

Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, 

skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre 

kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet 

kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. 

kulturminneloven § 8 andre ledd).  

 

 

Saksbehandlere:  

Kulturarv (nyere tid): Eystein M. Andersen 

Kulturarv (arkeologi): Line Grindkåsa 

Areal og transport: Kristin L. Berg 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kristin Løkslid Berg 

   
Kristin.Berg@t-fk.no 

   

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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Kragerø kommune - Biskopens innspill til varsel om oppstart av 
planarbeid Fermannsbakken g/bnr 32/355 m.fl. med varsel om 
utbyggingsavtale 

 
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid Fermansbakken, datert 04.02.19, mottatt 
av saksbehandler 15.02.19. Videre til Innspill fra Kragerø kirkelige fellesråd datert 27.02.19. 
 
Biskopen stiller seg bak fellesrådets uttalelse der det gjøres oppmerksom på 
Reguleringsplaner fra 2009 og 2007 for henholdsvis kirkeområdet og Kragerø havnefront. 
Der er området mellom Kragerø kirke og eiendommen til «Havnebygget» med formål 
«offentlig formål» ment til kirkelig formål. Det er også lagt vekt på utsiktssonen fra 
minnestøtta i Minneparken mot Bærøfjorden. 
 
I forbindelse med Riksantikvarens kommentar til Rammetillatelse – nybygg – kontor og 
forsamlingshus som gjaldt planer om nytt menighetshus på sørsiden av kirken var 
Riksantikvaren i likhet med Fylkeskommunen (brev 26.06.09) kritisk til «arkitektonisk uttrykk, 
plassering og volum» i forhold til kirkens monumentale plassering og definerende uttrykk i 
bybildet (ref 09/02704-6). De uttaler videre i brevet: «Kragerø kirke er listeført og utgjør en 
viktig del av bykjernen. Kirkens monumentalarkitektur og funksjon som byens historiske 
kirkested, er av nasjonal interesse» 
 
Biskopen har også sendt saken til Telemark fylkeskommune for uttalelse. Da vi ikke mottatt 
svar enda, må vi be om å få ettersende eventuelle nye momenter som er tatt med i deres 
innspill og som vi spesielt ønsker å fremheve eller kommentere. 
 
Både materialtype, byggestil, byggehøyde og volum vil være sentrale parameter i forhold til 
hvordan eventuell nybygg i nærheten av kirken kan oppleves tilpasset og underordnet i 
forhold til kirkens monumentale plass i bybildet og bevaring av kirkestedet som utsiktssted. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Aslak Wegge  
Stiftsdirektør Geir Myre 
 rådgiver 
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Arkivsak-dok. 19/01569-1 
Saksbehandler Anne-Mette Bamle 
  
Saksgang Møtedato 
Kragerø kirkelige fellesråd              

 
 
   

Varsel om oppstart av planarbeid- Fermannsbakken 

Kirkevergens innstilling: 
 
Kragerø kirkelige fellesråd sender følgende innspill innen fristens utløp 7.3.19: 
 
Innspill til "Oppstart av planarbeid for Fermannsbakken gbnr. 32/355 m.fl." 
 
Kragerø kirkelige fellesråd gjør herved oppmerksom på at det viste planområdet også grenser til 
vedtatt "Reguleringsplan for Kirkeområdet - endring" av 2009. Det varslede planområdet grenser til 
denne planen mot sør, øst og vest. Det gjøres spesielt oppmereksom på at det i denne planen er 
vedtatt og vist utsiktssone i vifteform fra minnestøtta i Minneparken mot Bærøfjorden. Planen viser 
også en frisiktslinje fra Kirketomta til Bærøfjorden som også ble vedtatt i "Reguleringsplan for 
Kragerø Havnefront" av 2007. 
 
I "Reguleringsplan for Kragerø Havnefront" vises også området mellom Kragerø kirke og 
eiendommen til "Hagenbygget" med formålet "offentlig formål" (rød farge), hvilket er ment til 
kirkelig formål. Hensynet til dette må derfor gjenspeiles i avstander og høyder i forhold til gjeldende 
regler i forbindelse med felles grense.  
 
 
Vedlegg:  
Varsel om oppstart av planarbeid. 
 
 
Saksfremstilling 
Viser til varsel om oppstart av planarbeid Fermannsbakken g/bnr 32/355 m.fl. med varsel om 
utbyggingsavtale. Planområdet er svært nært Kragerø kirke og grenser til vedtatt «Reguleringsplan 
for kirkeområdet –endring» av 2009. Det er av stor betydning at et nybygg ikke blir prangende og 
tar oppmerksomhet fra Kragerø kirke når man kommer ut av tunellen på innfartsveien til byen. 
Kragerø kirke er et landemerke og har hatt den praktfulle beliggenheten i 150 år. Kirken bør fortsatt 
være et blikkfang uansett om man ferdes til sjøs eller til lands. 
Det anbefales derfor å sende inn et innspill fra fellesrådet i forbindelse med planarbeidet. 



1

Grethe

Fra: Heidi Howatson <heidi.howatson@kragero.kommune.no>
Sendt: 11. mars 2019 11:24
Til: Arkitekthuset Kragerø AS
Emne: Planarbeid Fermannsbakken, detaljregulering gbnr 32/355 

Viser til mottatt nabovarsel. 
Kragerø kommune har kommunalteknisk VA-anlegg i området og må inkluderes i prosessen, samt utbyggingsavtale 
bør inngås.. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Heidi Howatson  
Avdelingsingeniør 
Kommunalområde Samfunn 
Kragerø kommune 
Mobiltelefon: 99205723 
Sentralbord: 35986200 
www.kragero.kommune.no  
 

 

Kragerø - Perlen blant 
kystbyene 
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