
REGULERINGSBESTEMMELSER § 12.7 
FOR HELLE BRUK, GNR 15, BNR 58 
KRAGERØ KOMMUNE  

Arkivsaknr: 16/04295 
PlanID: 2020183 
Bestemmelsene datert: 23.11.2018 og sist revidert: 30.07.2020 
Planbestemmelsene er i tråd med kommunalt vedtak 08.06.2020 i sak 70/20. 

1 § GENERELT 

1.1 Området reguleres for følgende formål 

Pbl § 12-5.1 Bebyggelse og anlegg ●1340 Industri (BI) 9,2 daa.

 1542 Avløpsanlegg (o_BAV) 0,1 daa.

 1560 Øvrig kommunalteknisk (o_BKT) 2,7 daa.

 1587 Småbåtanlegg (BSB) 0,7 daa.

Pbl § 12-5.2 Samferdsel ●2011 Kjøreveg (o_V) 3,1 daa.

 2012 Fortau (o_SF) 0,9 daa.

 2019 Annen veggrunn (o_SVG) 3,2 daa.

 2041 Kai (SK) 0,8 daa.

 2082 Parkering (SPP) 0,3 daa.

Pbl § 12-5.3 Grønnstruktur ● 3020 Naturområde (GN) 0,1 daa.

Pbl § 12-5.5 LNFR ● 5110 Landbruksformål (LL) 2,4 daa.
● 5130 Friluftsformål (LF) 0,2 daa.

Pbl § 12-5.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 6100 Ferdsel (VFE) 7,7 daa.

Pbl § 12-6 Hensynssoner ●a faresone
H370 Høyspenningsanlegg
H320 Flomfare
H310 Ras – og skredfare

 a sikringssoner
140 Frisikt

Pbl § 12-7 Bestemmelsesområder ●Anlegg- og riggområde – midlertidig anleggsområde.
●Vilkår for bruk av arealer, bygninger, anlegg – trase for

ledning på bunnen.

Totalt areal som reguleres er 31,2 daa. 



 

 

1.2  Hensikten med reguleringsplanen 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge industri med tilhørende anlegg, 
kraftverk, rørgate, kai, kommunaltekniske anlegg, veier og parkeringsplasser på 
eiendommen Gnr 15, Bnr 58 i Kragerø kommune. 

I kommuneplanens arealdel for Kragerø 2014-2026 er området vist som boligbebyggelse 
og LNF. 

Reguleringsplanen utarbeides som detaljregulering. 

2 § FELLES BESTEMMELSER 

2.1 Krav til bebyggelse  

1) Terreng og vegetasjon 
Ubygde deler av tomter skal holdes i orden og gis en tiltalende utforming. 

2) Renovasjon 
Det må inngås avtale med privat renovatør.  

3) Estetikk 
Det skal legges vekt på at alle bygninger og konstruksjoner får et tiltalende ytre på 
alle frittstående sider. Bygninger skal gis en harmonisk og enhetlig stil. 

4) Trafikale bestemmelser 

Byggegrense til senterlinjen, Fv210, er 15,0 meter.  Byggegrensene er inntegnet og 
målsatt på plankartet.  

5) Byggegrensen til sjøen følger formålsgrense. Der byggeområdet grenser mot sjø 
eller vassdrag er byggegrense sammenfallende med formålsgrense for 
byggeområdet. 

6) Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne plan med bestemmelser. 

2.2 Rekkefølgekrav  

1) Det skal foreligge konsesjon fra NVE før igangsettingstillatelse for bygg kan gis. 
Rivning av eksisterende bygg, anleggsarbeid med sprenging, adkomstveg, kai og 
utfylling kan utføres før konsesjon. 

2) Utslippstillatelse fra Fylkesmannen for renset produksjonsvann skal foreligge før det 
gis igangsettingstillatelse for kummer og bygninger for smoltproduksjon. Kragerø 
kommune forutsetter at produksjonsvann skal legges til helt utenfor Hellefjorden. 

3) Det skal inngås utbyggingsavtale med Statens vegvesen for fortau. 

4) Miljøteknikk og geoteknisk dokumentasjon for grunnforhold skal foreligge før det kan 
gis IG for grunnarbeider. 

5) Før arbeider med rørledninger og VA-anlegg kan starte skal det foreligge en 
godkjent VA-plan. 

6) Før det gis ferdigattest på smoltanlegget skal fortau bygges gjennomgående på 
strekning fra SPP1 til SKV5. 

7) Før det gis igangsettingstillatelse for kummer og bygninger for smoltproduksjon skal 
det foreligge godkjent byggetillatelse for utslippsledning for produksjonsvann. 

8) Før det gis igangsettingstillatelse for grunnarbeider, innenfor H310, skal det foreligge 
godkjent geoteknisk rapport med tiltaksplan for området angitt med hensynssone 
H310 rasfare. 

9) Ferdigattest for riving med sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse 
må foreligge ved rammesøknad. 

2.3 Miljøforhold 

1) Konsesjonsvilkår fra NVE vil gjelde for planområdet. 



 

 

2) Støyende virksomhet skal ikke overstige krav i veileder T-1442 
Særlig støyende anleggsarbeid skal fortrinnsvis legges utenfor tidsrommet 15. juni – 
1. august. 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal 
og utenfor 
vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål 

Støynivå 
utenfor 
soverom, natt 
kl. 23 – 07 

Øvrig industri Uten impulslyd: 
Lden 55 dB og Levening 50 dB 
Med impulslyd: 
Lden 50 dB og Levening 45 dB 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 dB 

 
3) Det skal ikke finnes restforurensning som kan være helseskadelig for brukerne av 

eiendommen. 

4) Det skal ikke finnes restforurensning som kan spre seg til naboeiendommer. 

5) Det skal ikke finnes forurensning som kan spre seg til resipienter og påvirke 
vannkvaliteten der, slik at dette får konsekvenser for vannlevende organismer. 

6) Plan for vann- og avløp skal utarbeides og utslippstillatelse for avløpsvann skal 
foreligge for virksomheten på området som et sidedokument.  

2.4 Automatisk freda kulturminner  

Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på automatisk fredet 
kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig, 
og senest innen tre uker, om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan 
forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd). 

Skulle det oppdages kulturhistorisk materiale i vann som kan være vernet eller fredet 
etter kulturminneloven (keramikk, glass, vrakdeler etc.), må arbeidet straks stanses i den 
utstrekning det kan berøre materialet og Norsk Maritimt Museum eller Vestfold og 
Telemark fylkeskommune varsles umiddelbart (jf. kulturminneloven § 14, jf. §§ 8 andre 
ledd og 13 første ledd). 

3 § REGULERINGSFORMÅL  

3.1 Bebyggelse og anlegg 

1340 Industri (BI) 
Området omfatter industribebyggelse med tilhørende anlegg, 9,2 daa. 

1) Eksisterende bygninger på området kan rives for å gi plass til ny bebyggelse. 

2) Innenfor område BI kan det etableres industri, lager, kontor, vaktmesterbolig og 
kraftverk. 
Tillatt utnyttelsesgrad BYA= 80%.  

3) Det skal være biloppstillingsplasser for minimum 1 bil pr. 100m2 gulvflate av 
kontor/personalbygg innenfor området. Minimum 10% av parkeringsplassene skal 
være tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

4)  Det er tillatt med flatt tak eller saltak. Ved saltak skal takvinkel ligge mellom 22º og 
34º. Tillat maks møne/gesimshøyde innenfor BI1 er til kote +14, innenfor BI2 er 
maks tillatt møne/gesimshøyde til kote +17,00. 

5) Bygninger skal gis en harmonisk og enhetlig stil for hele området. Til 
fasademateriale på bygninger kan det benyttes sandwich med overflate av lakkert 
stål. Stålplater skal ha grå eller duse farger. Andre bygg utføres med overflate av stål 
eller betong med duse farger. Refleksfrie tak- og fasadematerialer skal benyttes i 
hele anlegget.  

6) Område kan inngjerdes med sikringsgjerde i retninger som grenser til fastland. 



 

 

7) Bygg innenfor BI skal utformes slik at de har tilfredsstillende sikkerhet for 
naturpåkjenninger fra flom eller springflo. Kravet er kote +2,5 m eller høyere. 

8) Overkant gulv i nye bygg skal ligge på kote +3,0 eller høyere i BI.  

9) Tilstrekkelig areal avsettes innenfor området slik at parkeringskravet på 1 plass pr. 
100m2 kontorplass oppfylles på område. 

3.2 Bebyggelse og anlegg 

1542 Avløpsanlegg (o_BAV) 
Arealet omfatter område for kommunal pumpestasjon, 0,1 daa.  

Pumpestasjon for avløp er etablert på området og i drift. Overløp fra pumpestasjon skal 
føres ut i sjø nedstrøms smoltanlegg.  

3.3 Bebyggelse og anlegg 

1560 Øvrig kommunalteknisk (BKT) 
Arealet omfatter eksisterende rørgate, kommunal vannledning og inntaket til trykkrør, 2,7 
daa. Nye rør skal legges med overdekning. Krav til rørgate skal følge sikkerhetsklasse i 
henhold til NVE sine krav til kraftgate.  

Overfylling av rørgate skal utføres med mest mulig stedlige masser og gis en 
arrondering som gir landskapet et naturlig preg etter avslutning. Utførelse skal følge 
kravene som settes i konsesjonssak til NVE.  

3.4 Bebyggelse og anlegg 

1587 småbåtanlegg (BSB) 
Arealet omfatter bryggeanlegg for småbåtanlegg, 0,7 daa. Arealet er avsatt til 
flytebryggeanlegg i sjø. Bruk av anlegget skal være internt og tilknyttet smoltproduksjonen 
på industriområdet BI. 

3.5 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
2011 Kjøreveg (o_V) – 2019 Annen veggrunn (o_SVG) 

1) Reguleringsområde omfatter eksisterende offentlige kjøreveier (o_V) og annen 
veggrunn (o_SVG), avkjørsler og private veier innenfor området. Totalt areal = 6,3 
daa.  

2) Fv210 har frisiktsoner på 6X84 meter i begge retninger som er inntegnet på planen. 
Frisiktlinjen er inntegnet på plankartet Innenfor frisiktsoner skal det ikke være 

sikthinder som overstige 0,5 meter over vegbanen. 

3) Avkjørsel ved 0800 Fv210 hp1 m977 stenges. Avkjørsel til parkering ved m855 og 
915 opprettholdes. Hovedavkjørsel ved m1067.  

3.6 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

2012 Fortau (o_SF) 
Området omfatter offentlig fortau langs FV 210, med en bredde på 2,5 meter. Areal =0,9 
daa    

3.7 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

2041 Kai (SK) 
Arealet omfatter eksisterende og ny brygge, 0,8 daa. Eventuell utfylling i sjø skal 
behandles etter forurensingsloven ved søknad om tiltak.  

3.8 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

2082 Parkeringsplasser (SPP) 
Arealet omfatter en eksisterende parkeringsplass, 0,3 daa.  

3.9 Grønnstruktur 

3020 Naturområde (GN) 
Arealet omfatter et lite område langs Fv3362, som tidligere er benyttet til 



 

 

parkeringsplasser for Helle Bruk, areal = 0,1 daa. Området kan benyttes til 
snøopplag. 

3.10 LNFR – områder  

5110 Landbruksformål (LL) 
Arealet omfatter landbruksområder, 2,4 daa. 

Jord- og skoglovens deling og omdisponeringsbestemmelser skal fortsatt gjelde for 
LNFR - områder i planområde. 

3.11 LNFR – områder  

5130 Friluftsformål (LF)  
Arealet omfatter et lite område øst for avkjørselen til Helle Bruk, 0,2 daa. 

3.12 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

6100 Ferdsel (VFE) 
Område innbefatter den del av Hellefjorden som ligger innenfor planområdet. Formålet 
strekker seg ut til farledets arealavgrensning. Areal 7,7 daa.  

3.13 Hensynssoner 

1) H140 Frisikt 
Det er avsatt felt til frisikt ved avkjøring fra parkeringsplassene og avkjøring fra Helle 
Bruk til fylkesvegen, H140_1, H140_2 og H140_3. Innenfor frisiktsonene skal det 
ikke være sikthinder som overstiger 0,5 meter. 

2) H370 Fareområde 

Høyspenningsanlegg går over deler av området, H370_1 og H370_2. Faresonen er 
regulert til 20 meters bredde. 

3) H320 Flomfare stormflo 
Bygningsdeler lavere enn kote +2,5 meter skal kunne tåle sjøvann. Eventuell 
eksisterende bebyggelse som ikke rives, skal sikres for springflo. 

4) H310 Ras- og skredfare  
Innenfor sonen skal det foreligge geoteknisk rapport med tiltaksplan for sikring av 
områdestabilitet jfr. rekkefølgebestemmelse §2.2.8 

3.14 Bestemmelsesområder 

1) #91 Anlegg og riggområde  
Det er avsatt områder langs rørgata som midlertidig anleggsområde. Området har 
etterbruk som landbruksområde og skal settes i stand etter anlegging av ny rørgate. 
Arealet skal som minimum tilsås og ha en tiltalende avslutning.  

2) #2 Trasé for ledning på bunnen. 
Området er areal for fremtidig vedlikehold av rørtrase. Området skal ikke bebygges 
ut over tiltak som er direkte forbundet med røranlegget og VA ledninger.  

 


