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På vegne av tiltakshaver Finn og Axel Carlsen er det fremmet forslag til detaljreguleringsplan for Fer-

mannsbakken, nærmere bestemt for eiendommen gbnr. 32/355 som består av Hagenbygget samt de to bo-

ligeiendommene Fermannsbakken 4 og 6.  

Byggesaksadministrasjonen ønsker Hovedutvalgets holdning til saken, og vi finner det nødvendig å knytte 

noen kommentarer til innholdet av planforslaget, samt de innvendinger som er fremmet til saken og som 

medfører ønske om en prinsippavklaring.  

 

Formålsendring 

Arealet inngår i reguleringsplanen for Kragerø Havnefront, der det er forutsatt at en videre utvikling av om-

rådet skal gjøres gjennom bebyggelsesplan, en plantype som i dag er erstattet av detaljreguleringsplan. Pla-

nområdet til Hagenbygget er regulert til byggeområde kombinert formål bolig, kontor forretning. Boligene 

er regulert til byggeområde bolig.       

Reguleringsplanen som er innsendt viser arealer i samsvar med reguleringsplanen, men der de to byggeom-

rådene er erstattet med et byggeområde regulert til kombinert formål leiligheter /parkeringshus. 

Det er planlagt 13-14 leiligheter samt et p-anlegg med plass til inntil 85 p-plasser. Parkeringshuset vil inne-

holde p-plasser som dekker opp kravet til leilighetsprosjektet, samt ca 65 p-plasser til utleie. Her vil det 

være en kombinasjon av langtidsleie og kortidsutleie/ timeparkering.  

Vi mener at parkering som forretningsvirksomhet er i tråd med arealet regulert til forretning i Havnefront-

planen. Det er et stort behov for sentrumsnære parkeringsplasser i Kragerø i dag, og behovet vil bli større 

fremover som følge av byggeprosjektene i Havnefrontplanen. En tilrettelegging for parkering på eiendom-

men muliggjør sentrumsnær parkering uten at det blir mer trafikk i sentrum.   

At det anlegges parkering også under leilighetene oppover Fermannsbakken er for å gjøre parkeringsarealet 

større, samt oppfylle forutsetningene i Havnefrontplanens fellesbestemmelser punkt 2.11. Her står det at i 

områder med blandet formål så skal boliger ikke lokaliseres lavere enn 2. etasje over bakkeplan. Begrun-

nelsen er å holde bakkeplan offentlig tilgjengelig. Det er også en stor fordel for leilighetene mht. trafikk, 

sol og utsiktsforhold at disse ikke anlegges på bakkeplan langs Fermannsbakken. 

Planforslaget innebærer videre en prioritering av myke trafikanter ettersom det i Havnefrontplanen forutset-

tes at det skal etableres fortau oppover Fermannsbakken, noe vi har fulgt opp i planforslaget.  

 



  Side 2 av 5 

Arkitekthuset Kragerø AS

 

Forhold knyttet til Kragerø Brannvesen 

Tiltakshaver og arkitekt/plankonsulent hadde et møte med Kragerø Brannvesen 19.02.20202.  Da ble bla. 

løsningen med fortau og en innsnevring av Fermannsbakken diskuteres mer inngående. Det er ut fra Kra-

gerø Brannvesen sitt perspektiv ikke ønskelig at det i planen etableres fortau som foreslått.  

Det er heller ikke fra Brannvesenets side ønskelig å etablere gatetunet/ innsnevringen rundt Brannstasjons-

tårnet slik planforslaget viser. Det siste er uproblematisk å endre da dette var ment som et forslag som ikke 

ligger som en forutsetning i Havnefrontplanen. Problemstillingen ift. fortau er også løsbart dersom øvre del 

av fortauet i Fermannsbakken ikke er opphøyet men kun avmerket i veilegemet. Da blir brannbiler som 

snur for å kjøre ned Fermannsbakken ikke forhindret av fortauet.  

 

Forhold knyttet til notat fra Kulturkontoret 

Det er via byggesaksadministrasjonen i Kragerø 18.02.2020 mottatt notat utarbeidet av kultursjef Harald 

Bothner. Notatet inneholder synspunkter på reguleringsplanen for Fermannsbakken i et kommunalt-antik-

varisk perspektiv.  

Vi sendte reguleringssaken inn til administrativ behandling 29.10.20019 og 03.02.2020 hadde vi en gjen-

nomgang med byggesaksbehandler om saken der vi diskuterte de forholdene som byggesaksadministrasjo-

nen ønsket ble endret og revidert.   

Ettersom byggesaksadministrasjonen nå har konkludert med at det er ønskelig med en prinsipiell politisk 

vurdering av reguleringsplansaken bla. på bakgrunn av det mottatte notatet, finner vi det påkrevet å nevne 

at notatet er levert lenge etter at merknadsfristen har utløpt. Etter vår mening ville det være naturlig at nota-

tet kom inn som en merknad innenfor merknadsfristen, alternativt som et innspill i det offentlige ettersynet 

etter at saken ville ha vært politisk behandlet 1. gang.  

Byggesaksadministrasjonens skrivefrist gjorde at tiden ble for knapp for oss til å kommentert notatet og få 

behandlet saken i Hovedutvalgsmøtet 11. mars, noe som egentlig var ønskelig.  

Ettersom saken nå skal behandles I Hovedutvalget som en prinsippsak med bakgrunn i de synspunktene 

som målbæres i notatet finner vi det påkrevet å komme med enkelte kommentarer til disse.   

 

Prosjektets relasjon til Kragerø Kirke 

Notatet gir et kort historisk tilbakeblikk og viser mange bilder av flotte Kragerø Kirke som det signalbygget 

det er - majestetisk beliggende utpå fjellpynten med et overblikk over Kragerø by.   

Det påstås at «Det foreslåtte tiltaket er lite tilpasset omkringliggende bebyggelse og tar svært lite hensyn til 

siktlinjen fra veien i Kirkebukta opp mot kirken.» 

Videre «Fra et kulturminnefaglig synspunkt så underordner ikke det fremlagte prosjektet Kragerø kirke, det 

er videre vanskelig å se at bygningsmassen etterstreber et nøytralt arkitektonisk uttrykk. Bygget er heller 

ikke pent.»  

Det har vært vår intensjon å foreslå en bygning med en fasade som er så nøytral som mulig. Cortenstål 

(rustrøde spiler og stålplater i ulike bredder) er foreslått som fasademateriale ettersom dette gir et meget 

beskjedent fasade uttrykk og oppfattes som et naturmateriale som underordner seg omgivelsene.  

Vår henvisning i planbeskrivelsen om at dette materialvalget kan knyttes mot historiske referanser i Krage-

røs byhistorie er ikke et vesentlig argument for materialvalget. Men kanskje enda mindre betydningsfull er 

kommentaren i notatet om at bruken av cortenstål ikke er et gyldig argument ettersom det på denne plassen 

ikke var bedrevet industri eller skipsbygging. Vi vet at det i Kragerø, svært nære den aktuelle eiendommen, 

ble bedrevet både industri og skipsbygging.  
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Det foreslåtte materialet har primært en estetisk begrunnelse. Vi mener at et naturmateriale på bygningen 

vil gi en god kontinuitet og stå godt opp mot fjellet som kirken ligger på. Det er i denne siktlinjen bygget 

avleses. Kirken er anlagt oppå fjellet. På denne måten mener vi at kirkens autonomi som arkitektonisk ob-

jekt blir ivaretatt. 

Vedrørende bygningens høyde så er den prosjektert ihht. reguleringsplanens bestemmelser med maks 

høyde 12,6 m.o.h. Begrunnelsen for denne høydebegrensningen er utsikten fra minnestøtta, og at bebyggel-

sen skal underordne seg kirken. Siktlinje fra Kirketomta er nå innarbeidet i planmaterialet noe som medfø-

rer at den sørligste av leilighetene er fjernet. Denne avtrapningen mot sør gir bygningen en bedre avslut-

ning og bedrer bygningens forhold opp mot kirken.  

Det foreslås i notatet at parkeringsanlegget kan etableres under bakken for på den måten å dempe høyden 

av bygningen. Vi har tidligere laget et prosjekt på eiendommen med en hel parkeringsetasje som kjeller. 

Dette prosjektet ble kalkulert og viste seg ikke gjennomførbart prosjektøkonomisk. Etablering av en kjeller-

etasje medfører også sprengning under vannstand, kote 0 m.o.h, med overhengende sannsynlighet for inn-

trengning av sjøvann. Dette er svært fordyrende og komplisert byggeteknisk ved innfartsveien til Kragerø. 

Det konkluderes i notatet med at «Prosjektet bør omarbeides og reduseres i høyde og volum, samt få en 

neddempet fasade for å harmonisere bedre med omgivelsene.»  

Reguleringsplanen for området angir høydene for utnyttelsen av eiendommen. Prosjektet holder seg i sin 

helhet innenfor rammene. Vi anser det som lite konstruktivt å diskutere pent og stygt, men mener å ha fag-

lige gode argumenter for valget av fasadematerialer til det nye prosjektet.   

Vi vil samtidig påpeke at status quo for eiendommen med uegnet bygningsmasse i forfall, og Hagen-bygget 

i særdeleshet, skjemmer området estetisk og forholdet opp mot kirken.  

Det vektlegges i planforslaget at tilgjengeligheten til kirkeområdet styrkes som en følge av planen. Det lig-

ger inne i planen en etablering av et trappeanlegg fra kirkeområdet ned mot Ytre Strandvei. Denne trappen 

står i sammenheng med vinnerforslaget i arkitektkonkurransen for kirkeområdet. Videre påpekes det at 

planforslaget vil betydeliggjøre minneparken som byrom og det legges opp til å benytte parken mer aktivt 

for gående i området.  

 

Alternative fasadematerialer 

Som det fremkommer over ansees det som nødvendig å bygge et åpnet uisolert p-anlegg på eiendommen. 

Tekniske forskrifter i Plan- og bygningsloven angir forutsetninger for utformingen av denne type p-anlegg, 

der det stilles krav til at mer enn 1/3 del av fasaden er luftet/ åpen. Kravet til åpenhet påvirker valget av fa-

sademateriale og utforming.  

Vi har i planbeskrivelsen og illustrasjoner foreslått cortenstål som spiler og plater i ulike bredder, som rede-

gjort for over. I forslag til reguleringsbestemmelser står det: «Ny bebyggelse skal ha høy arkitektonisk kva-

litet og materialvalg skal være av gjennomgående høy kvalitet.»  

Dette åpner for andre løsninger og vi er åpne for en diskusjon rundt fasadeutforming dersom Hovedutvalget 

har synspunkter som sammenfaller med kultursjefen. Man kan tenke seg alternative fasadematerialer på 

bygningen f.eks glass eller vegetasjonsfasader av grønne planter eller lignende. Det er ønskelig med en 

konkret tilbakemelding fra Hovedutvalget om planforslaget bør enders på dette punktet.  

 

Fermannsbakken 6 

Det bemerkes av kulturkontoret at teglboligen i Fermannsbakken 6 er en bygning med høy verneverdi som 

bør bevares.  

Det konkluderes med at: «Kulturminneverdien i eiendommen er høy, basert på en kombinasjon av en mid-
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dels til høy arkitektonisk verdi og en høy lokalhistorisk verdi. Fernmannsbakken 6 vurderes derfor fra kul-

turminnefaglig synspunkt til å ha høy verneverdi og bør bevares og restaureres.»  

Det vises i notatet til at bygningen er oppført etter bybrannen i 1886, og at den fremkommer på Krums mat-

rikkelkart fra 1889. Vi har ikke et eksakte byggeår og betviler ikke en oppførelse av bygningen mellom år 

1886 og `89. I Riksantikvarens SEFRAK register er bygningen oppført som gul SEFRAK med ID-nr.  

0815-0502-227 og tidsangivelse fjerde kvartal 1800 tallet. 

Det bes i notatet om hvem som har gjort vurderingen om at bygningen er uegnet for restaurering. Denne 

vurderingen er gjort av tiltakshaver og arkitekt/plankonsulent i fellesskap. Vedlagt er bilder som viser byg-

ningens tilstand.  

Boligene i Fermannsbakken 4 og 6 er i Havnefrontplanen regulert som byggeområde for boligbebyggelse 

B9. Reguleringsbestemmelsenes §9 angir at eksisterende bebyggelse innenfor dette byggeområdet tillates 

fortettet eller fornyet:  

«Bebyggelsen skal avtrappes langs gateløpet, og maksimalt være 3 etasjer over gatenivå (Fermannsbak-

ken). Ved utforming skal det tas hensyn til de tilstøtende bevaringsområdene med park og kirkebygg. Par-

kering ihht. kommuens norm dekkes på egen tomt»  

Det er i Havnefrontplanen altså lagt opp til at bebyggelsen i Fermannsbakken 4 og 6 rives. Det er derfor 

ikke ansett som nødvendig å utføre en tilstandsvurdering av bygningene, jf. spørsmålet om egnethet for res-

taurering. 

Det stilles spørsmål rundt hvordan man kan bevare teglsteinene samtidig som man anser en restaurering av 

bygningen som lite gjennomførbar. Det er nokså elementært at teglstein som materiale har spesielle gode 

forutsetninger for å kunne gjenbrukes. Dette finnes det nye og historiske eksempler på. Samtidig er det he-

vet over enhver tvil at Fermannsbakken 6 er en bygning med store bygge-skader der omfanget / kostnadene 

av rehabiliteringsarbeidet langt vil overstige boligens markedspris. Dette sammenstilt med det forholdet at 

det reguleringsmessig har ligget en forutsetning om at eiendommene kan bebygges ihht. bestemmelsen som 

redegjort for over, gjør det ikke aktuelt for tiltakshaver å vurdere en rehabilitering slik Bothner foreslår.   

Teglsteinene fra Fermannsbakken 6 var ment å benyttet interiørt i Kragerø Hotell. Ettersom reguleringen i 

Fermannsbakken er blitt såpass forsinket ble det valgt å benytte tegl fra et annet prosjekt i hotellet. Dette 

kombinert med gamle bilder fra området rundt «Lilletorvet» skaper en lokal og trivelig atmosfære i hotel-

let.  

 

Oppsummerende kommentarer 

Som det fremkommer av beskrivelsesdokumentet i reguleringsplansaken så er det jobbet mye med å finne 

virksomheter og forretningsideer for eiendommen. En større utbygning betinger at denne har et kommersi-

elt livsgrunnlag. Dette har vist seg å ikke være lett, og er begrunnelsen for hvorfor Hagen-bygget fortsatt 

står forfallent og nær sagt tomt flere tiår etter at siste kommersielle virksomhet forlot bygget.  

Med utviklingen vi nå har i Kragerø mener tiltakshaver at det å etablere parkering på eiendommen er en 

virksomhet som Kragerø har behov for, og som vil være en forretningsmessig bærekraftig virksomhet. Par-

kering i underetasjene bidrar også til å løfte de foreslåtte leilighetene opp fra gateplan, noe som vesentlig 

øker deres attraktivitet.  

13-14 leiligheter som i reguleringsplanen foreslår, ansees å være maksimalt av hva som er realistisk å etab-

lere i Fermannsbakken.  Dersom man fjerner parkeringen fjerner man også det kommersielle grunnlagt for 

leilighetsprosjektet. Resultatet er at området forblir som i dag, med tomme lokaler i Hagen-bygget og ved-

varende forfall av dette og boligene.  
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Vi håper med dette å ha belyst saken tilstrekkelig slik at Detaljreguleringsplanen kan tas opp til videre ad-

ministrativ behandling og forelegges Hovedutvalget som en fullstendig plansak. 

Vi svarer velvilligst på eventuelle spørsmål i sakens anledning. 

 

Med vennlig hilsen 
ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS 

LUNØE & LØFFLER S IV ILAR K ITE KTER MN A L    

 

 
David Løffler 

 

 

Kopi: Tiltakshaver 

Vedlegg: Bilder fra Fermannsbakken 6 


