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1 Sammendrag 

1.1 Sammendrag 

Eiendommen sør-øst for Fermannsbakken ligger sentralt i Kragerø og er noe av det første man ser ved 

adkomst til byen. I dag består eiendommen 32/355 av eldre bebyggelse i forskjellig materialer og 

utforming, og  det har siden 2008 blitt utviklet ulike prosjketer på eiendommen.  Planforslaget som nå 

foreliger legger opp til en utvikling av leiligheter og parkering.  Tiltaket planlegges med to separate bygg, 

der bebyggelse langs Fermannsbakken legger til rette for 8 leiligheter fordelt over to etasjer, og 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 utkjøring til Fermannsbakken. I 3. etasje 

planlegges det 5 leiligheter.  

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av leiligheter og parkeringsareal, samt renovasjon 

og trafikkarealer. Det anlegges fortau/gang- og sykkelvei langs fylkesveiene og avkjørsler reduseres til 

utkjøring i Fermannsbakken, og inn/ut kjøring til Kragerøveien. Resterendre trafikkarealer forblir 

uendret.  

Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 

Forslagsstiller er Bonus AS  

Reguleringsarkitekt er Arkitekthuset Kragerø AS v/ David Løffler og Grethe Haustveit 

Eiendomsforhold: 

g b fnavn 

32 355 Aco AS 

32 404 Vestfold og Telemark fylkeskommune 

82 1 Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
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2.2 Tidligere vedtak som er av betydning for planarbeidet  

Planområdet ligger innenfor gjeldende plan «Kragerø Havnefront». I reguleringsbestemmelsene Pk 2.3 

ligger følgende føringer: «Før utbygging av de enkelte tiltakene kan igangsettes skal de foreligge 

godkjent detaljregule-ringsplan for hvert felt. Detaljreguleringsplanen skal ha klare føringer når det 

gjelder bebyggelses-struktur, byens historiske kulturlandskap og kulturarv, og lokale retningslinjer for 

estetiske tiltak etter § 74 i Plan- og bygningsloven skal gjelde».  

2.3 Utbyggingsavtaler  

Det vil bli utarbeidet en utbyggingsavtale mellom utbygger og Kragerø kommune vedrørende tiltak på 

VA-anlegg, i tillegg varsles det for mulig utbyggingsavtale mellom utbygger og Statens vegvesen ved-

rørende trafikkløsningen. 

2.4 Krav om konsekvensutredning  

Planen er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å 

omfattes av forskriftens § 10, og følgelig ikke krever planprogram eller konsekvensutredning. Viser til 

kapittel 7. 

3 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnede planer og formål planområde  

Kommuneplanens arealdel der området er avsatt til sentrumsformål.  

Andre planer som berøres: 

- «En plass flere rom» - arkitektkonkuranse for kirkeområdet 2014, Mareld landskapsarkitekter. 

Utforming av trappeanlegg ned mot Kragerøveien gir en estetisk oppgradering av området. 

Tiltaket er ikke i konflikt med foreslåtte plan. 

- ATP – Telemark, trafikksikkerhetsplan for Kragerø kommune 2014 -2018.  Etablering av nye 

sentrumsnære boliger i tråd med planen. Planens intensjon om reduksjon av trafikk i bykjernen 

er i tråd med ATP-Telemark.  

- Trafikksikkerhetsplan for Kragerø kommune. Alle trafikkarealer i Havnefrontplanen blir 

videreført i ny plan. Bedre tilrettelegging for myke traffikkanter er i tråd med kommunens 

trafikksikkerhetsplan.   
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner. 

Planen vil erstatte en mindre del av reguleringsplanen for Kragerø Havnefront fra 2007. PlanId 

2007134A.  

3.3 Igangsatt planarbeid i nærheten av planområdet. 

B4, B13, B11 Trikotasjen. Etablering av parkeringshus på B4 vil ha konkurransemessig påvirkning på den 

foreslåtte utviklingen i Fermannsbakken, ettersom man vil konkurrere om de samme kundene. Men 

dette ansees ikke som en offentlig utfordring.  

3.4 Temaplaner eller andre planer som legger føringer for utforming, arealbruk etc. 

3.4.1 Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Parkeringsdekning for nye boliger. Ute 

oppholdsarealer, utforming av bebyggelse. 

3.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

3.5.1 Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser 

Målet er å sikre barn og unge trygge og stimulerende omgivelser i oppveksten uavhengig av bosted, 

sosial og kulturell bakgrunn, bl.a. når det gjelder krav til fysisk og sosial trygghet, krav til 

uteoppholdsareal og/eller tilgang til egnede aktivitets/lekeområder. Planforslaget ivaretar barn og 

unges interesser ved at det etableres nye sentrale boliger med gangavstand til sentrum og aktiviteter.  

3.5.2 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Målet er å fremme effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet. Planforslaget ivaretar målsetningen om å 

styrke Kragerø sentrum ved å oppgradere et sentralt tomteområde som over lang tid har ligget brakk. 

Dette medfører verdiskapning og næringsutvikling.  

3.5.3 Rikspolitiske retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Målet for klima- og energiplanleggingen er å redusere klimagassutslipp, og å sikre mer effektiv 

energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. Det vil være formålstjenelig å benytte 

sjøvarme for varmeutveksling/oppvarming av leilighetene. Bestemmelsene åpner for bruk av alternativ 

energi. 
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3.6 Rikspolitiske retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbelte langs sjøen. Der 

målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Fjernvirkingen av tiltaket er 

vurdert, og det legges opp til en variasjon i formspråket som gir nedbrutte bygningsvolumer.  

 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold  

4.1 Beliggenhet og avgrensning/størrelse på området 

 
Ortofoto med planavgrensning 
 

Planområde er på ca. 4,4 daa og er lokalisert sentralt i Kragerø sentrum. 

4.2 Stedets karakter, bebyggelse, landskap og solforhold 

Eiendommen ligger sentralt i Kragerø sentrum  og noe av det første man møter når man kommer ut av 

tunellen på innfartsveien til byen. Som nærmeste nabo i sør liger Kragerø kirke og Minneparken. 

Eiendommen har et stigende terreng og er stort sett bebygd. Den nedre delen av tomten har flott utsikt 

til sjøen i øst, og arealene langs Fermannsbakken har utsikt til kirka og Minneparken, samt fine 

solforhold.  
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Foto mot Kragerø kirke og «Hagenbygget» sett fra innfartsveien.  

Foto tatt fra Minneparken mot Fermannsbakken 

 

Det er tre bygninger innenfor planen der alle tenkes fjernet. Bebyggelsen har forkjellige materialer, både 

tre, mur og tegl er brukt, og sammen med de forkjellige takformene virker området uryddig. Dette er 

spesielt tydelig fra Minneparken. Unntaket er den eldste delen av teglbygningen i nr. 6, som også er 

Sefrak registrert. Boligens tilstand er imidlertid vurdert som ueget til restaurering, men den er tenkt 

plukket forsiktig ned og teglen kan benyttes videre i et annet prosjekt.  

4.3 Nyere tids kulturminne 

Eiendommen grenser til Kragerø kirke, Minneparken og ligger i nærheten av Kragerø Metodistkirke. 

Deler av planområdet grenser også til området med nasjonale interesser i by.  

4.4 Trafikkforhold 

Planområdet forholder seg til to veier, Kragerøveien i øst og Fermannsbakken i nord.  De 

trafikkaleforholdene er beskrevet i kapittel 8, og i ROS-analysen. 

mailto:post@arkitekthuset.no


Detaljregulering – Fermannsbakken  PLANBESKRIVELSE SIDE 8 AV 35 

 

ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS  
Tlf: 35 98 33 00 - post@arkitekthuset.no - www.arkitekthuset.no 

 

 

4.5 Barn, unge og eldres interesser 

Planområdet ligger sentralt i byen og uteoppholdsarealene er begrenset innenfor bykjernen. Men som 

nærmeste nabo ligger Minneparken som har muligheten til å bli et flott byrom. Det er g/s veg videre til 

Gamle jernbanetorvet hvor det er lekearealer. I gangavstand ligger også friluftsområdet Gunnarsholmen 

med bademuligheter,  skole og fotballbane. Hver leilighet planlegges også med privat uteplass i form av 

veranda. 

4.6 Risiko- og sårbarhet 

Det er utarbeidet eget ROS notat, se vedlagt.  

5 Planprosessen  

5.1 Oppstartsmøte 

Det ble avholdt oppstartsmøte 21.03.2018. Tilstede fra forslagsstiller var Axel Carlsen og David Løffler. 

Og fra kommunen stilte Per Arstein, Trond Hjellvik, Joacim Myra Larsen og Elke Karlsen. I tillegg var 

Maria W. Solem og Espen Tonning fra Statens vegvesen tilstede.  

Det ble avholdt et supplerende dialogmøte 04.01.2019. Tilstede fra forslagsstiller var Axel Carlsen, David 

Løffler og Grethe Haustveit. Og fra kommunen stilte Per Arstein, Trond Hjellvik og Joacim Myra Larsen. 

Referat fra oppstartsmøte/supplerende dialogmøte er vedlagt.  

5.2 Følgende etater har fått varselet: 

Mottaker Postadresse Postnummer og poststed 

Agder og Telemark Bispedømme PB 208 4662 Kristiansand S 

Barnas representant Kragerø PB 128 3791 Kragerø 

Trekanten barnehage Storgata 17 3770 Kragerø 

Frydensborg gårdsbarnehage Frydenborg gård 3770 Kragerø 

Kragerø barne- og ungdomskole v/ rektor Biørneveien 3 3770 Kragerø 

Kragerø barne- og ungdomskole v/ FAU Biørneveien 3 3770 Kragerø 

Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks 2014 3103 Tønsberg 

Eldrerådet i Kragerø PB 128 3791 Kragerø 

Fortidsminneforeningen avd. Telemark Postboks 236 Sentrum 3701 Skien 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 Tønsberg 

Kragerø Bys Venner v/Aase Marie Lotsberg Parkveien 4 3770 Kragerø 

Kragerø Energi AS Bråteveien 6 3770 Kragerø 
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Kragerø Gårdeierforening v/ Bjørn Uberg Andersen Tallakshavnveien 22 3770 Kragerø 

Kragerø Kirkelige Fellesråd PB 128 3791 Kragerø 

Kragerø Næringsforening P. A. Heuchgate 24 3770 Kragerø 

Kragerø og Skåtøy historielag v/Kåre Preben Hegland Solveien 7 3770 Kragerø 

Kragerø Ungdomsråd PB 128 3791 Kragerø 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 

Miljørettet helsevern i Grenland v/Marit Røsvik Postboks 128 3901 Porsgrunn 

Nettbuss sør as Postboks 2694 3701 Skien 

Norges geotekniske institutt (NGI) Postboks 3930 0806 Oslo 

Norges Handikapforbund, Oslofjord vest v/Inger Kvennodd Rindes veg 16 3950 Brevik 

Riksantikvaren Distriktskontor syd PB 8196 Dep 0034 Oslo 

Rutebilene i Telemark c/o Drangedal Bilruter AS Kåsmyra 3750 Drangedal 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  PB 128 3791 Kragerø 

SLT-koordinator Kragerø PB 128 3791 Kragerø 

Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal 

Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien 

Sør-øst politidistrikt Postboks 1087 3001 Drammen 

Telemark sivilforsvardistrikt Postboks 2014 3103 Tønsberg 

Trygg trafikk Telemark v/ Brita Straume Postboks 2844 3702 Skien 

Vekst i Grenland Unionsgate 18 3732 Skien 

 

Følgende naboer har fått varselet: 

g b navn adr1 Pnr/sted 

32 2 Kragerø kommune Postboks 128 3791 Kragerø 

32 228 Elim Menighet Fermannsbakken 2 3770 Kragerø 

32 264 Aase Marie Lotsberg Parkveien 4 3770 Kragerø 

32 264 Jostein Lotsberg Parkveien 4 3770 Kragerø 

32 351 Trikotasjen Eiendom AS c/o Fredensborg AS, Stensberggata 27 0170 Oslo 

32 352 Kragerø Metodistmenighet Kirkegata 1B 3770 Kragerø 

32 357 Eigil Kristensen   

32 361 Kragerø Havnevesen Kf Postboks 158 3791 Kragerø 

32 404 Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien 

32 407 Kirkebukta AS c/o Fredensborg AS, Stensberggata 27 0170 Oslo 

32 412 Kragerø Sokn Postboks 128 3791 Kragerø  

35 71 Melina Polland Biørnsborgbakken 1 3770 Kragerø  

82 1 Statens vegvesen Region Sør 

Sør 

Postboks 723 Stoa 4808 Arendal  

 

 

 

 

5.3 Innkomne innspill etater 

Nr.  Dato  Avsender 

1 19.02.2019 Direktoratet for mineralforvaltning v/Kristine Bye  
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2 25.02.2019 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Hanne Haugen 

3 26.02.2019 Miljørettet helsevern i Grenland v/Espen Haukeli 

4 01.03.2019 Statens vegvesen v/Maria Westrum Solem 

5 05.03.2019 Pinsemenigheten Elim v/Ove Arnoldsen 

6 06.03.2019 Kragerø Bys Venner v/ Aase Lotsberg 

7 06.03.2019 Telemark fylkeskommune v/Kristin Løkslid Berg 

8 07.03.2019 

Den norske Kirke Agder og Telemark bispedømme v/ Geir Myhre 

Kragerø kirkelige fellesråd, undertegnet av Anne-Mette Bamle 

9 11.03.2019 Kragerø kommune v/Heidi Howatson 

10 18.02.2020 Kragerø kommune v/Harald Bothner 

 

 

 

 

1. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 19.02.2019 og undertegnet av Kristine Bye 
 

DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av mineralske ressurser,  uttak 
av masser som vil omfattes av mineralloven. DMF har på nåværende tidspunkt ingen merknader til 
oppstart av planarbeidet. 
 

2. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, datert 25.02.2019 og undertegnet av Hanne Haugen 
 
Forurenset grunn 
Det påpekes at deler av planområdet ser ut til å ha forurensning i grunnen, jf. Miljødirektoratets kart 
over grunnforurensning. Og det vises til forurensningsforskriftens kapittel 2 – «Opprydding i forurenset 
grunn ved bygge- og gravearbeider». Det er tiltakshavers ansvar å vurdere/undersøke grunnen for ev. 
forurensning, og ved funn må det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket 
kan gjennomføres.  
 
Kommentar: Multiconsult har gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse, rapporten ligger i sin 
helhet som vedlegg. Resultatet av undersøkelsen er også omtalt i ROS. Reguleringsbestemmelsene sikrer 
at en tiltaksplan for graving i forurenset grunn er utarbeidet før terrenginngrep finner sted.  
 
Støy 
Fylkesmannen skriver at planområdet utsettes for veitrafikkstøy og viser til «Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanleggingen, T-1441», som skal ligge til grunn for planarbeidet. Aktuelle 
avbøtende tiltak må inntegnes på plankartet og nedfelles i planbestemmelsene, og det understrekes av 
det gjennom rekkefølgebestemmelser må sikres av ev. støytiltak er etablert før bebyggelsen tas i bruk. 
Støydokumentasjon skal innhentes fra sakkyndig konsulent tidlig i planprosessen og på mest mulig 
overordnet plannivå for å sikre gode løsninger. 
 
Kommentar: multiconsult har gjennomført en støyutredning, rapporten ligger i sin helhet som vedlegg. 
Resultatet av undersøkelsen er også omtalt i ROS. Det er lagt inn reguleringsbestemmelser som skal sikre 
at alle leilighetene får tilfredsstillende lydforhold.  
 
Universell utforming 
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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. Fylkesmannen forventer at det i 
utformingen av område og bygninger blir tatt hensyn til alle brukergrupper, og lokalisering av ulike 
funksjoner sees i sammenheng slik at ferdsel og tilkomst blir enklest mulig. 
 
Kommentar: Alle leiligheter planlegges som tilgjengelig boenhet, og vil ha adkomst via heis fra 
parkeringen.  Planen legger opp til renovasjon på nivå med Kragerøveien, stigningsforholdene fra 
leilighetene til renovasjonsområde er ca. 1:13.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Fylkesmannen minner om kravet til ROS-analyse, og skriver at områder med fare, risiko eller sårbarhet 
avmerkes i planen som hensynssone. Dersom vurderingene konkluderer med at det må settes i verk 
tiltak for å avverge skader og uønskte hendelser, skal disse tiltakene gis en grundig beskrivelse i ROS-
analysen, og tiltakene som fremkommer skal reflekteres i reguleringsbestemmelsene. ROS-analysen skal 
være en premiss for planforslaget inkludert bestemmelsene. 
 
Kommentar: ROS-analyse følger planen og aktuelle punkter er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.  
 
Klima, arealbruk og transport 
Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging som skal ligge 
til grunn for planleggingen, der høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon skal vektlegges. Samt 
at transportbehovet løses ved økt transportkapasitet med et effektivt kollektivtilbud og tilrettelegging 
for sykkel og gange.  
 
Kommentar: Intensjonen med reguleringsplanen er fortetting med boliger innenfor eksisterende 
sentrumsområde, og er så ledes i tråd med overordnede føringer. Boligene ligger nært bussholdeplass og 
ferjeterminal.  
 

3. Miljørettet helsevern i Grenland, datert 26.02.2019 og undertegnet av Espen Haukeli 
 

Støy, støv og luftforurensning for fremtidige beboere 
Brevet henviser til Staten vegvesen sitt støyvarselkart som estimerer at deler av planområde innen 2040 
vil ligge i gul sone, og deler i rød sone.  Miljørettet helsevern 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 etablering av boliger bør vurderes grundig, og bør i 
utgangspunktet bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredstiller grenseverdiene. 
Avbøtende tiltak kan være at alle leiligheter får en stille side, der rom med følsem bruk, som stue og 
soverom kan plasseres. I tillegg bør egnet uteoppholdsareal med tilfredstillende støyforhold 
dokumenteres. 
 
Miljørettet helsevern skriver videre at det må gjennomføres en støyfaglig utredning, og viser til Veileder 
til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Det anfales i tillegg at 
retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) legges til grunn for planarbeidet, 
dette for å sikre en forebyggende og redusert luftforurensningsproblem.  
 
Godt inneklima trekkes også frem, og det vises til T-1520, kapittel 5. Luftforurensningshensyn i 
reguleringsplaner. 
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Kommentar: Viser til Multiconsult sin støyutredning ogROS-analysen 
 
 
 
Støy og støv i anleggsperioden 
Miljørettet helsevern anbefaler at reguleringsbestemmelsene inneholder klare krav til støygrenser, 
arbeidstider, kompenserende tiltak for å redusere støy- og støvbehandling i anleggsperioden.  
 
I tillegg bør støybelastning fra kommende næringsområde vurderes, og det vises til reguleringsplanen 
for Stilnestangen.  
 
Kommentar: Reguleringsbestemmelse 2.8 omhandler tiltak i anleggsperioden.  
 
Trafikkavvikling og trafikksikkerhetstiltak 
Brevet påpeker at 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. 
 
Kommentar: Føringer som er mottatt i varslingsperioden er innarbeidet i planen. Det har vært diaolg 
med Staens vegvesen både før – og underveis i planprosessen.  
 

4. Statens vegvesen, datert 01.03.2019 og undertegnet av Maria Westrum Solem 
 
Statens vegvesen skriver at tilrettelegging og trafikksikkerhet for myke trafikanter må vektlegges i det 
videre arbeidet, og det må bygges et fortau langs Fermannsbakken.  De skriver videre at det er viktig å 
etablere tilstrekkelig sikt i avkjørselene, og bes bli kontaktet for nærmere utforming av disse. 
For å tilrettelegge for drift og vedlikehold av veinettet, f. eks snøopplag, må det reguleres inn arealer til 
«annet vegareal» utenfor veg og fortau. 
Statens vegvesen skriver at for tiltak på- eller langs fylkesvegen må det skrives en gjennomføringsavtale 
med Statens vegvesen. 
 
Kommentar: Tilbakemeldingene fra SV er innarbeidet i planen, og i rekkefølgekravene i bestemmelsene 
ligger krav om gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Kjøremønster og trafikk er nærmere 
beskrevet under kapittel 8.21 Veg og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet, samt i ROS-analyse. 
 

5. Pinsemenigheten Elim, datert 05.03.2019 og undertegnet av Ove Arnoldsen 
 
Pinsemmenigheten Elim stiller seg positive til at område ved Fermannsbakken nå skal utbedres, men de 
ønsker ikke å miste noe av deres utsikt. Pinsemenigheten Elim har fremskaffet tegninger fra kommunen 
og stiller seg spørrende til hva høyden på ny bebyggelse blir, og hva det vil innebære for deres utsikt. 
Det ønskes mer konkret informasjon og befaring angående dette. 
Brevet henviser til kart med planavgrensningen, datert 24.01.2018 og lurer på om deres bygg med gbnr 
32/228 er fjernet fra kartet. Dette er ikke avklart med kommunen og må derfor taes med i planene. 
 
Avslutningsvis ønsker Pinsemenigheten Elim å holdes fortløpende orientert om saken. 
 
Kommentar: I eksisterende bestemmelser for Fermannsbakken står følgende anående høyder 
«Bebyggelsen skal avtrappes langs gateløpet, og maksimalt være 3 etasjer over gatenivå». Det er denne 
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bestemmelsen som ligger til grunn for de skissene som er utarbeidet. Det påpekes at skissene er laget 
tidlig i prosessen og må betraktes som foreløpig, og revideres utifra de føringer som fremkommer i løpet 
av reguleringsarbeidet. 
 
Reguleringsendringen gjelder kun innenfor eiendom gbnr 32/355, tilstøtende eiendommer forblir 
uendret. Kartet med planavgrensningen som Pinsemenigheten Elim henviser til, ble laget for et år siden 
og gjaldt en annen utnyttelse av tomten. På dette Kartet er ingen bygninger fjernet, men er vist med 
eksisterende reguleringsplan.      
 
 

6. Kragerø Bys Venner, datert 06.03.2019 og undertegnet av Aase Lotsberg 
 
Kragerø Bys Venner er spesielt opptatt av at reguleringsplanen tar hensyn til føringer  i gjeldende 
bestemmelser hva angår «Byens historiske kulturlandskap og kulturarv, og lokale retningslinjer for 
estetiske tiltak».  Byggene må tilpasses omkringliggende bygg og byens øvrige bebyggelse i høyde, form, 
farge og størrelse. Brevet påpeker også at Minneparkens utsyn mot fjorden opprettholdes, og at 
bygningene ikke er for dominerende slik at de forstyrrer synet av kirken sett fra omkringliggende 
områder.  
 
Brevet viser til Riksantikvarens strategi for byutvikling, og skriver at de foreløpige tegningene ikke har 
overbevist Kragerø Bys Venner at disse hensynene er tilstrekkelig ivatretatt.  
 
Kommentar: Det er eksisterende reguleringsbestemmelser som ligger til grunn for utarbeidelsen av 
detaljreguleringsplanen. Maks høyder på bebyggelsen videreføres, slik at bebyggelsen ikke hindrer 
utsynet fra Minneparken til sjøen.   
 
Det er gjeldende reguleringsplan som ligger til grunn for de skissene som er utarbeidet. Men det påpekes 
at skissene er laget tidlig i prosessen og må betraktes som foreløpig, og revideres utifra de føringer som 
fremkommer i løpet av reguleringsarbeidet. 
 
  

7. Telemark fylkeskommune, datert 06.03.2019 og undertegnet av Kristin Løkslid Berg 
 
Areal og transport 
Fylkeskommunen har ingen innvendinger mot å sette i gang detaljregulering, og skriver at planleggingen 
synes å være i tråd med intensjonene i den regionale areal- og transportplanen for Telemark 2015-2025, 
og viser til planens generelle retningslinjer, samt retningslinjer og bestemmelser knyttet til utbygginge i 
bysentrum og for boligbygging. Brevet minner også om at det skal leges til rette for universell utforming 
og tas hensyn til barn og unge i planleggingen.  
 
Kommentar: P-anlegget etableres nært sentrum og bidrar til et mer bilfritt sentrum. Dette er en fordel 
for barn og unge som ferdes i Kragerøs trange gater.  
Prosjektet ivaretar krav til universell utforming. 
 
Kulturarv – hensynet til nyere tids kulturminner 
Planen grenser mot Kragerø kirke og Minneparken, noe som innebærer at planen vil ha innvirkning på 
nasjonale kulturminneverdier. I tillegg grenser planområdet til den verneverdige Kragerø Metodistkirke. 
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Det påpekes at planområdet ligger i et sentralt og sårbart område av Kragerø som er omfattet av 
Riksantivarens NB-register. 
 
Telemark fylkeskommune ser det som avgjørende at ny bebyggelse tilpasses sine omgivelser i volum, 
høyder og materialbruk.  Innsynet mot kirken og parken sett fra Kragerøveien må opprettholdes, denne 
delen av planområdet er særlig sårbart. Høyden her må begrenses og tilpasses terreng og omgivesler, 
det må stilles krav til materialbruk og kvalitet i formgivning, og massive volum bør unngås. Gode 
illustrasjoner og volumstudier må utarbeides. Fylkeskommunen oppfordrer til dialog for å avklare 
tilpasningen til kirkeområdet og Minneparken før et offentlig ettersyn. 
 
Kommentar: Planområdet er foreslått opparbeidet med to bygningsvolum, Bygg A og B. Bygningene får 
en arkitektonisk og materialmessig sammenheng, men avleses som to forskjellige volum. Høyden på 
bebyggelsen anlagt mot Kragerøveien er regulert inn av hensyn til utsiktsforholdene fra minnestøtten i 
minneparken. Bebyggelsen skal ikke overstige 12,6 m.o.h noe som ivaretas i denne 
detaljreguleringsplanen. 
 
P-anlegget mot Kragerøveien, Bygg A, er foreslått med en fasade bestående av cortenstål i ulike 
platebredder og dybder. Dette gir en åpen fasade, noe som er påkrevet ved etablering av p-anlegg uten 
krav til ventilsajonsløsning, samtidig som åpenheten og variasjonen i ulike bredder gir et spill i fasaden 
som gjør bygget mindre dominant. Fasadematerialet cortenstål ruster, noe som gir det et naturlig og 
beskjedent uttrykk. Intensjonen er at fasadeuttrykk skal gi en tilhørighet til fjellet og underordne seg 
kirken på toppen av fjellet. Cortenstål er samtidig et materiale som gir assosiasjoner til skipsverft og 
industri – noe som har spilt en vesentlig rolle og er en viktig historisk referanse for Kragerø.  
 
Fasadene til leilighetene på toppen av Bygg A er utformet med et mer fragmentert uttrykk. Hver leilighet 
kan avleses som et selvstendig volum med en inntrukne terrasser. Denne toppetasjen er tenkt utført med 
trekledning.  
 
Bygg B består av 2 boligetasjer med til sammen 8 leiligheter, som annlegges langsetter Fermannsbakken 
med en åpen grunnavtrykk/underetasje, bestående av parkering med søyler, og trappe og heissjakt for 
overliggende etasjer. Parkeringen følger delvis stigningen i Fermannsbakken. Den åpne 1. etasjen 
muliggjør en kontakt mellom Fermannsbakken og minneparken inn under bygg B. Hele bygg B utføres 
med trekledninger. 
Høyden til bebyggelsen langs Fermannsbakken er i gjeldende reguleringsplan angitt med etasjeantall. I 
dette planforlaget er gesims og mønehøyder angitt med kote m.o.h.  
 
Kulturarv – hensynet til automatisk freda kulturminner 
Telemark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet, og vurderer 
det som mindre sannsynlig at ikke kjente, automatisk fredede kulturminner er bevart i området. 

Telemark fylkeskommune vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 
andre ledd, og 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 fylkeskommunen 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)». 
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Kommentar: Det er innarbeidet tekst i fellesbestemmelsene for å sikre meldeplikten ved et alternativ 
funn. 
 
 

 
8. Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme, datert 07.03.2019 og undertegnet av 

Aslak Wegge og Geir Myre 
 

Sammen med innspillet fra Den norske kirke ligger en uttalelse fra Kragerø kirkelige fellesråd, 
undertegnet av Anne-Mette Bamle. 
Kragerø kirkelige fellesråd har følgende innspill til planarbeidet: 
Det gjøres oppmerksom på at det viste planområdet også grenser til vedtatt «Reguleringsplan for 
Kirkeområdet – endring» av 2009, der det varslede planområdet grenser til denne planen i sør, øst og 
vest. Og det gjøres spesielt oppmerksom på at det i denne planen er vedtatt og vist utsiktssone i 
vuifteform fra minnestøtta i Minneparken mot Bærøyfjorden.  Planen viser også frisiktslinje fra 
Kirketomta til Bærøyfjorden, vedtatt i Reguleringasplan for Kragerø Havnefront» av 2007.  

 
Brevet påpeker at området mellom Kragerø kirke og eiendommen til «Hagenbygget» er avsatt til 
offentlig formål, ment til kirkelig formål. Hensynet til dette må derfor avspeiles i avstander og høyder i 
forhold til gjeldende regler i forbindelse med felles grense.  
 
Det fremheves at betydningen av et nybygg ikke blir prangende og tar oppmerksomheten fra Kragerø 
kirke når man kommer ut av tunnellen 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. 
 
Kommentar: Gjeldende bestemmelser ift. bevaring av utsikt fra minnestøtten ivaretas i dette 
reguleringsforslaget. Ny bebyggelse er foreslått med et arkitektonisk uttrykk og en materialpallett som 
underordner seg Kragerø kirke.    
 
Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme 
Biskopen skriver i sitt brev at de stiller seg bak fellesrådets uttalelse. Det henvises også til tidligere 
rammesøknad som gjaldt nytt menighetshus på sørsiden av kirken, da var Riksantikvaren i likhet med 
Fylkeskommunen kritisk til «arkitektonisk uttrykk, plassering og volum i forhold til kirkens monumentale 
plassering og definerende uttrykk i bybildet. I tilbakemeldingen står det videre «Kragerø kirke er listeført 
og utgjør en viktig del av bykjernen. Kirkens monumentalearkitektur og funksjon som byens historiske 
kirkested, er av nasjonal interesse».  
 
Biskopen har også sendt saken til Telemark fylkeskommune, da de ikke har mottatt svar, bes det om å få 
ettersendt eventuelle nye momenter i saken. 
 
Avslutningsvis påpekes ytterligere at materialtype, byggestil, byggehøyder 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. 
 
Kommentar: Foreslåtet bygninsgmasse etterstreber et nøytralt arkitektonisk uttrykk som ikke på noe vis 
utfordrer omgivelsene eller er ment å konkurere med kirkens monumentale plass i bybildet. Det 
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foreslåtte prosjektet som Agder og Telemark bispedømme  refererer til, «Kirkens hus», hadde et program 
som rettferdiggjordet at denne bygningen kunne fremstå mer ekspresivt enn prosjktet som det her 
planlegges for. 
Kirken er anlagt på ca kote 13 m.o.h. og ut mot nord og øst avleses kirken anlagt på toppen av en 
fjellkolle. Møne til bygg A vil ikke overstige kote 12,6 m.o.h og bygningen vil mot nord og øst avleses i 
kontinuitet med fjellkollen, underliggende kirken.  
 

9. Kragerø kommune, datert 11.03.2019 og undertegnet av Heidi Howatson 
 
Det påpekes at Kragerø kommunne har kommunalteknisk VA-anlegg i området og at dette må 
inkluderes i prosessen, samt utbyggingsavtale. 
 
Kommentar: Det er varslet utbyggingsavtale i forhåndsvarselet, og det har vært dialog med kommunen 
både i forbindelse med VA løsning, og overvannshåndteringen.  
 

10.  Kragerø kommune, datert 18.02.2020 og undertegnet av Harald Bothner 
 

Kommentarene er utarbeidet i samråd med tidligere byantikvar Tanja Røskar og knyter seg til det 
utarbeidete reguleringsplanprosjektet for Fermannsbakken. Det bes om en vurdering av prosjektet i et 
kommunalt-antikvarisk perspektiv med to områder som bes vurdert spesielt.  
1. Prosjektets relasjon til Kragerø Kirke.   
2. Fermannsbakken 6.  
Vi viser til brevet i sin helhet.  
 
Kommentar:  
Byggesaksadministrasjonen mente at innspillet fra Kulturkontoret var av såpass stor betydning at det ble 
bedt om en politisk behandling av prosjektet på et prinsippielt grunnlag der det ble stemt over hvorvidt 
reguleringsplanen skulle realitetsbehandles.  
 
Der ble i forkant av behandlingen utarbeidet et svarbrev av oss med dato 02.04.2020. Vi mener at 
prosjektet ivaretar en nødvendig hensyntagen til Kragerø Kirke. Verneverdien av Fermannsbakken 6 er 
vurdert i Havnefrontplanen der bygget er foreslått revet. Husets byggetekniske tilsier at bygget rives. Vi 
viser til vårt svarbrev i sin helhet. 
Hovedutvalget kom til den konklusjonen at det var ønskelig med en reguleringsendring av området og 
bad om at planen ble fremmet. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

 

Fotomontasje fra Kragerøveien – fasadeutforming med corten stål 

 

 

Fotomontasje fra Kragerøveien – alternativ fasadeutforming med vegetasjonsfasade 
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6.1 Planlagt arealbruk 

Det har over lang tid vært ønskelig å utvikle eiendommen 32/355. Det har siden 2008 blitt utviklet ulike 

prosjketer på eiendommen. Felles for de alle er en utnyttelse av hele planområdet med en 

kombinasjonen av formålene boliger i form av leiligheter, næring, og parkering. Dette planforslaget viset 

en utviklingsstrategi der forslagstiller kan utvikle eiendommen ettappevis ettersom prosjektet er delt 

opp i to bygg. Som fungerer uavhengig av hverandre. I tillegg er det mulig å etablere p-anlegget først, 

noe som vil kunne være svært gunstig i en utviklingsfase, da dette muliggjør en avkastning på 

eiendommen som kan finanseiere en ferdigstillelse av leilighetsbygget (Bygg B). Ettersom byggets 

fasadeutforming har vært gjenstand for diskusjon viser vi her to alternative fasadebehandlinger.   

6.1.1 Boliger  

Det planlegges for til sammen 14 leiligheter fordelt på to bygninger, Bygg A på Hagen-tomta og Bygg B 

langsetter Fermannsbakken.  Bygg A har 5 leiligheter i 3. etasje. Disse varierer i størrelse fra 80-130 m2. 

Samtlige leiligheter har inntrukne terrasser og utsikt ut over Bærøyfjorden.  

Bygg B annlegges med en åpen parkering på grunnplan/bakkeplan og 2 boligetasjer med 4 leiligheter i 

hver etasje tilsammen 8 leiligheter. Disse varierer i størrelse fra 70-90 m2. Samtlige leiligheter har utsikt 

til minneparken og sjøutsikt mot Øya ut over taket av Bygg A, samt terrasser med kveldssol.  

  

Snitt A – A gjennom bebyggelse 
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          Plan 3 ca kote 8,4 Bygg A og 10,1 Bygg B 

og  

 

Plan 4 ca kote 13,1 Bygg B 

 

6.1.2 Parkering 

Bygg A består av et parkeringsanlegg i 1. og 2. etasje med en innvendig rampe som forbilder de to etasjene 

samt parkeringsarealet under Bygg B. Til sammen viser p-arealet ca 80 stk. p-plasser med 5 stk. plasser 

dimensjonert som HC-plasser. Det legges opp til en p-dekning pr. leilighet på 1. plass pr. leilighet. Dette 
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gir ca 60 frie plasser for kortid eller langtidsutleie. Det legges opp til at et stort antall av p-plassene får 

lademulighet. Antallet p-plasser er avhengig av detaljprosjketering med bla. brannkonsept. Antallet p-

plasser og kravet til HC-plasser er tydelig definert i reguleringsbestemmelsene.   

      Plan 1 ca kote 2,5 

         Plan 2 ca kote 5,5 
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6.1.3 Renovasjon 

Det er avsattt et området, ved inn/ut kjøring til P-anlegget i underetasjen, til renovasjon, her vil det 

være lett tilgjengelighet for renovasjonsbilen. Det er tenkt en avfallsløsning med nedgravd 

søppelcontainer, der containerne vil være utrustet med tilgangskontroll og alle brukere får sin egen 

elektroniske nøkkelbrikke. 

   

En slik avfallsløsning gir et penere utemiljø og har store fordeler i forhold til luktproblemer.  
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Det er avsatt en ca. 90m² areal i front av de negdravde avfallscontainerne som gjør det enkelt for 

renovatøren å rygge bilen frem til posisjon for å tømme containerne.  

Tiltakshaver har vært på befaring med Kragerø kommune v/ Stefan Baugstø, som i felleskap har kommet 

frem til type løsning og plasseringen av innkastdelen.   

Baugstø bekrefter på telefon at de avsatte arealene er store nok for valgte løsning. Renovasjonsbil er 

utstyrt med svingbar kran, men den beskrevne løsningen, der avfallscontaineren blir løftet opp i bakkant 

av bilen, er løsningen som kommunen ønsker i dette tilfellet.  

 

6.1.4 Kjørevei 

O_SKV1gjelder Kragerøveien og Fermannsbakken 

6.1.5 Veg 

SV1 og SV2 gjelder veiarealer i forbindelse med inn- og utkjøring fra eiendom gbnr 32/355. 

6.1.6 Fortau 

o_SF1 og o_SF2 gjelder fortau langs Fermannsbakken, med bredde 2,0 meter.  

6.1.7 Gang-/sykkelveg 

o_SGS1 og o_SGS2 gjelder gang- og sykkelveg langs Kragerøveien, bredde 2,5 meter.  

6.1.8 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

SVT gjelder manøvreringsareal for renovasjonsbil.   

6.1.9 Annen veggrunn – grøntareal 

SVG1-10 gjelder arealer langsetter fylkesveiene og som midtrabatter.  

6.1.10 Park 

o_GP1 – 2 Gjelder deler av Minneparken som faller innenfor reguleringsgrensen. 

 

6.1.11 Hensynssone innenfor planen 

H140 Frisikt ved avkjørsel til Kragerøveien. 

H320 Flomfare 
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H570 Bevaring kulturmiljø 

 

7 Konsekvensutredning  

Reguleringsplanen er vurdert opp i mot forskrift om konsekvensutredninger. Forskrift er gjengitt med 

kursiv tekst. 

§ 10. Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses 

hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets lokalisering og 

påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til egenskaper ved 

virkninger nevnt i fjerde ledd. 

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 

a) størrelse, planområde og utforming  

Planområdet har en størrelse på ca. 4.4 daa totalt, og mesteparten av arealet er allerede bebygd, 

enten med bebyggelse eller parkeringsarealer.  

Ny bebyggelse legges i langsetter Fermannsbakken, slik som bebyggelsen ligger i dag, men noe mer 

fortettet. «Hagenbygget» erstattes også av ny bygningsmasse som er noe større i omfang. 

Utformingen av ny bebyggelse tar hensyn til de siktlinjekravene som ligger i gjeldende 

reguleringsbestemmelser, frisikt fra Minneparken  mot sjøen.  

b)  bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser  

Det tas ikke i bruk nye verdifulle arealer, kun en oppføring av erstatningsbygg. Det er ikke gjort funn 

av rødlistede arter eller utvalgte naturtyper innenfor planområdet. 

c) avfallsproduksjon og utslipp  

Uaktuelt, planen legger opp til parkeringsareal og boliger. 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.  

Tiltakene som planlegges medfører ikke spesiell risiko for alvorlige ulykker eller katastrofer. 
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Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre 

eller komme i konflikt med: 

a)   verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper    

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og   

laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven  

Planutvidelsen berører ikke verneområder etter naturmangfoldloven, eller kulturmiljø fredet etter 

kulturminneloven. 

b)  truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv  

Det er ikke registrert truede arter eller naturtyper innenfor planutvidelsen, men området ligger tett opp 
til kulturmiljø Kragerø Sentrum. Registrerte kulturminner i området: 

Kragerø Kirke :  

 Bygningsvern/brukeropprettet minne, ikke fredet.  

 Avstand mindre enn 100 m. 

 Kulturminne: 84834-1 
 
Bjørnsborg:  

 Bygningsvern/brukeropprettet minne, fredning opphevet.  

 Avstand mer enn 100 m. 

 Kulturminne: 86743-2 
 

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller 

rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.  

Tiltaket vil komme inn under lovreferanse Pbl. 2008. 

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller 

områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet  

Uaktuelt 

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet  

Uaktuelt 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning  

Uaktuelt 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  
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Uaktuelt 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.  

Det er ingen fare for kred eller steinsprang innenfor, eller i nærheten av, planområdet. Kommuneplanen 

har begrensninger for tillatt kotehøyde for nye bygg som innarbeides i bestemmelsene.  

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal konsekvensutredes, 

skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og 

når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, om virkningene 

strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 

eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

Etter en samlet vurdering er planlagte tiltak vurdert til ikke å omfattes av forskriftens § 10, og følgelig 

ikke krever planprogram eller konsekvensutredning.  

Tiltaket samsvarer med kommuneplan 2018-2030, der hele området ligger inn som Sentrumsformål.  

Tiltaket samvarer også delvis med gjeldende reguleringsplan som åpner for boliger langs 

Fermannsbakken. Dette videreføres i planforslaget, men får i tillegg parkering på bakkeplan.  

På «Hagen-tomta» er gjeldende formål bolig/kontor/forretning. Boligformålet videreføres, men får 

også her parkering, her i to plan. 

I planforslaget vil det imidlertid bli lagt stor vekt på nye bygningers tilpasning til Kragerø kirke og 

kulturmiljøet rundt. Bebyggelsens utforming og høyder skal vurderes nøye og underordne kirkens 

monumentalearkitektur. 

 

8 Planfaglige vurderinger 

8.1 Overordnet plan 

ATP Telemark 

En av de overordna strategiene for ATP Telemark er å satse på hovedferdselsårer, trygging av skoleveier, 

styrke kollektivknutepunkt, effektivisere transportsystem og styrke byer og tettsteder.  

Reguleringsplanen åpner for økt bosetning innenfor sentrumsområdet i Kragerø, og etablerer nye  

sentrumsnære p-plasser. 
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8.2 Krav om planprogram/konsekvensutredning 

Beskrevet i kapittel 7. 

8.3 Folkehelse 

Planen legger opp til sentralt beliggende boliger der bilbruk ikke er påkrevd for å nå de daglige gjøremål. 

En konsentrerte utbygging som foreslått muliggjør også etablering av gode boliger i et ENØK perspektiv. 

Det er kort vei til både idretsanlegg og rekreasjonsområder som begge ligger innenfor gangavstand.  

8.4 Kriminalitetsforebygging 

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utarbeidet «sjekkliste for planleggere», sjekklisten ligger 

som grunnlag for utarbeidelsen av reguleringsbestemmelsene.  Vi anser at boligene, med sin utforming, 

vil være en trygg plass å bo.  

8.5 Landskapsvirkning  

Bygg A og Bygg B er brutt opp i to volum slik at bebyggelsen inennfor planområdet ikke fremstår som 

upropesjonalt stor i en Kragerø sammenheng der bykjærnen først og fremst består av 

småhusbebyggelse. Det er ønskelig at valget av fasademateriale (Corten stål eller vegetasjonskledning) 

og åpenheten i fasaden skal gjøre at p-anlegget ikke fremstår for massivt. Beliggenheten mot fjellkollen 

som Kirken er anlagt på gjør også at p-anlegget i en landskapssammenheng kan avleses som en 

kontinuitet av dette volumet.  

Kirken er anlagt på ca kote 13 m.o.h. og ut mot nord og øst avleses kirken anlagt på toppen av en 

fjellkolle. Møne til bygg A vil ikke overstige kote 12,6 m.o.h og bygningen vil mot nord og øst avleses i 

kontinuitet med fjellkollen, underliggende kirken.  

Den innregulerte siktlinje fra Kirketomta er ivaretatt ved at leilighetsetasjen i Bygg A er redusert mot 

sørøst.   

 

Boligene på toppen av Bygg A er inntruket med terrasser i forkant,og oppdelt med sportsboder mellom 

leilighetene. Debbe oppdelingen gjør at bygget ilkke fremstår så horisontalt. Byggets fjernvirkning 

fremstår således som mer nedrutt i skala, og tilpasser seg den spredte småhusbebyggelsen i Kragerø.   

Bygg B er anlagt med saltak for på den måten å harmonere med bebyggelsen forøvrig i Kragerø. 

Bygningsvolumet har rektangulære oppløft noe som gir det en arkitektur som gjenspeiler vår tid.  
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Fotomontasje fra Minnestøtta 

8.6 Estetikk 

Tomtestruktur – området fremstår i dag med tilfeldig plassert bebyggelse og mangler en tydelig 

bebygelsesstruktur. Planområdet har en eldre utidsmessig og forfallen beyggelse som gir en svært lav 

utnyttelse for et såpass senrumsnært område. Den nye planen med foreslåtte bebyggelse bidrar til å 

stramme opp gateløpet langs Fermannsbakken og Kragerøveien, samt bidrar til å bedre trafikksikkerheten 

for myke trafikkanter langs Fermannsbakken.  

Fasadeutformingen av p-anlegget er foreslått med to alternative utførelser ettersom dette har vært til 

offentlig debatt. Alt. 1 har fasade bestående av corten stål i ulike platebredder og dybder. Dette gir en 

åpen fasade noe som er påkrevet ved etablering av p-anlegg uten krav til ventilsajonsløsning, samtidig 

som åpenheten og variasjonen i ulike bredder gir et spill i fasaden som gjør bygget mindre dominant. 

Fasadematerialet corten stål ruster, noe som gir det et naturlig og beskjedent uttrykk. Intensjonen er at 

fasadeuttrykk skal gi en tilhørighet til fjellet og underordne seg kirken på toppen av fjellet. Corten stål er 

samtidig et materiale som gir assosiasjoner til skipsverft og industri – noe som har spilt en vesentlig rolle 

og er en viktig historisk referanse for Kragerø.  

Alt. 2 viser en vegetasjonskledd fasade. Det vil da være ønskelig å benytte en eviggrønn plante som kan 

vokse inn i et flettverksgjerde.   
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Fasadene til leilighetene på toppen av Bygg A er utformet i treverk. Endelig uttrykk er ikke bestemt, og 

illustrasjonene viser to ulike alternativ. Det er et poeng at volumet brytes opp enten ved at hver leilighet 

kan avleses som et selvstendig volum eller at fasaden brytes opp av andre bygningsvolum.    

Bygg B vil p.g.a de eksponerte søylerekkene som holder bygningen oppe på bakkeplan fremstå som en 

betongstruktur. De to øvre etasjene med boliger vil utføres med trekledninger, men med innslag av stål 

og glass. 

Den nye bebyggelse skal gis et dempet uttrykk der materialbruk og farger er tilpasset den omkringliggende 

bebyggelsen og terrenget.  

8.7 Landskapskvaliteter 

Hele planområdet er i dag bebygd, enten med bebyggelse eller asfaltert parkeringsareal. Det er ingen 

eksisterende vegetasjon å ta hensyn til. 

Planområdet grenser opp til Minneparken som benyttes til markeringer og sermonier. Bebyggelsen 

omkranser minneparken, noe som vil medføre en skjerming av trafikkstøy mot minneparken. Samtidig 

vil ny bebyggelse medføren en fortettning av området, og trafikk internt i p-anlegget vil kunne være 

negativt for omgivelsene. Det skal etableres en grønn vegetasjonsskjerm mellom rampe og 

minneparken.  

Minneparken/ grøntområdet ansses som en resurs for nabolaget. Dette gjelder også for leiligehtene slik 

de er foreslått i planforslaget. Det er foreslått at Bygg B anlegges med en åpen grunnetasje som 

muliggjør kontakt mellom Fermannsbakken og Minneparken på bakkeplan. Det er ønskelig at 

Minneparken skal være synlig med en styrking av vegetasjonen i Minneparken (som konseptuelt 

illustrert under) , samt tilgjengelig fra Fermannsbakken over planområdet. 

Nye leiligheter langs Fermannsbakken er planlagt med uteplass mot  sør-øst,  uteplassene henvender 

seg bort fra trafikken, samtidig som fasaden har best  solforhold.  Nye leiligheter langs Kragerøveien er 

foreslått med uteplasser mot  nord-øst, her er det utsikt over sjøen.  

mailto:post@arkitekthuset.no


Detaljregulering – Fermannsbakken  PLANBESKRIVELSE SIDE 29 AV 35 

 

ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS  
Tlf: 35 98 33 00 - post@arkitekthuset.no - www.arkitekthuset.no 

 

 

 

8.8 Lokaliseringsfaktorer 

Planområdet er lokalisert til Kragerø sentrum, der det er gåavstand til alle nødvendige servicetilbud og 

arbeidsplasser etc. 

Rett i nærheten ligger ferjekai og busstasjon.  Det er buss forbindelse fra/til Kragerø flere ganger daglig. 

Det er også bussruter til Tangen som har korrespondanse videre til Oslo og Kristiansand. 

8.9 Fortetting med kvalitet 

Formålet med planen er å omforme/fortette eksisterende areal innenfor sentrumsområdet. 

8.10 Utbyggingsrekkefølge 

Utbyggingsrekkefølger som gjelder tiltak på- eller langsmed fylkesveien og er innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene.  
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8.11 Utbyggingsavtale 

Det skal lages utbyggingsavtale med Kragerø kommune vedrørende tiltak på VA-anlegg, og med Statens 

vegvesen i forbindelse med tiltak på- eller langs fylkesvegen.  

8.12 Økonomi konsekvenser 

Som en følge av at det etableres et større parkeringstilbud for fastboende og tilreisende til Kragerø vil 

tiltaket kunne være positivt i et konkurranseøyemed, da det vil bidra til å spre parkeringsintekter på flere 

hender, og muligens bidra til å holde parkeringsprisene på et fornuftig nivå.  

En utvikling av eiendommen gbnr. 32/355 er også positivt i et økonomisk og byutviklingsperspektiv, da 

den eksisterende bebyggelse på denne sentrale tomta devaluerer den kontinuelig oppgraderingen som 

finner sted i Kragerø sentrum og ikke minst mtp. utviklingen av havnefronten. 

Planforslaget kan medføre behov for offentlige midler i utarbeidelsen av offentlige trafikkarealer. 

 
Miljøvernfaglige vurderinger 

8.13 Naturmangfoldloven 

Alt areal innenfor planavgrensningen er bebygd, enten med bebyggelse eller parkeringsplass, tiltaket vil 

derfor ikke påvirke naturmangfoldet.  

8.14 Friluftsinteresser 

Planforslaget berører ikke områder av nasjonal/regional/lokal verdi for friluftslivet, det er ingen vesentlige 

registreringer gjort i Naturbase innenfor planområdet, eller i nærheten.  

8.15 Fiskeinteresser 

Planområdet grenser ikke til sjøområder, og punktet ansees som uaktuelt. 
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8.16 Vann, avløp og renovasjon 

 

Kart: Kommunens VA-kart 
 

Kommunen v/Kenneth Haugholt er positive til muligheten for å koble seg på eksisterende VA-nett, men 

skriver i sin  tilbakemelding  at det må vurderes hvilke tilkoblingspunkter som er mest hensiktmessige. 

Det er varslet utbyggingsavtale med kommunen vedrørende tiltak på VA-anlegget i forbindelse med 

håndtereing av overvann 

Kommunen v/Anne Lise Lønne er kontaktet med hensyn til overvann, og de skriver i sin tilbakemelding 

at de ikke har noen målinger som kan bekrefte muligheten for å koble på flere abonnenter. Dersom det 

ikke er mulighet å koble seg på eksisterende nett, må overvannsproblematikken løses på en annen 

måte. Planområdet ligger inntil den vegetasjonstette minneparken som representerer et potensiale ift. 

Vannfordrøyning. Det er lagt inn reguleringsbestemmelse som skal sikre at dette er løst før bygging kan 

finne sted.  

I forhold til renovasjon har tiltakshaver diskutert løsninger med Kragerø kommune v/Stefan Baugstø. 

Det er foreslått anvendelse av nedsenkede containere, en renovasjonsløsning som Kragerø kommune 

skal kjøpe inn utstyr for å håndtere. Det er i plankartet avsatt tilstrekkelig plass som tilfredstiller en slik 

renovasjonsløsning.  

8.17 Forurensning 

Dett vises til ROS-analysen 

8.18 Enøk  

Det legges ikke opp til spesielle Enøktiltak ut over hva som stilles som krav i Plan- og bygningsloven, men 

tiltak for alternativ energi tillates. 
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8.19 Kulturlandskap/kulturmiljø 

Tett opp til planområdet ligger Kragerø kirke og Minneparken. Området ligger i gjeldende 

reguleringsplan som bevaringsområde for bygninger og anlegg. Og i kommuneplanen ligger hele 

sentrumsområdet med hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø. Det er tidligere beskrevet hvordan 

foreslåtte bygninger i planforslaget er utformet for å tilpasse seg og underordne seg kirken. 

Mot minneparken tenkes det at overgangen mellom de planlagte bygningene og terrenget utgjevnes slik 

at terrenget blir mest mulig naturlig. Det er ønskelig å forsterke vegetasjonen rundt minneparken, og 

dette medfører en forsiktig arrondering med påfylling av jordmasser mellom de planlagte byggene og 

minneparken. Dette forholdet endrer ikke minneparkens geometri eller funksjonalitet.  

I 2014 ble det arrangert arkitektkonkurranse for Kirkeområdet, og kontoret Mareld landskapsarkitekter 

AS gikk av med seieren med forslaget «En plass flere rom».  Konkurranseforslaget innebærer bla. å 

etablere en trappe og rampe-forbindelse mellom kirkeområdet og Kragerøveien. Slik 

konkurranseforslaget er utformet overstiger trappe og rampeanlegget grensene mot gbnr. 32/355, men 

dette kan med mindre justeringer tilpasses.  Planforslaget skal ta hensyn til planen for Minneparken. 

 

.  

Kart: «En plass flere rom» Mareld landskapsarkitekter AS 
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Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 

Viser til ROS-analysen. 

 

Barn/unge-, funksjonshemmedes- og eldres interesser 

8.20 Tilgjengelighet 

Alle fellesområder skal prosjekteres med hensyn til tilgjengelighet for alle, og arealene skal utformes slik 

at de kan brukes på like vilkår av alle.  

Alle leilighetene skal planlegges etter krav om tilgjengelig boenhet.  Leilighetsbyggene skal ha heis. 

8.21 Leke- og oppholdsareal 

Det er innefor en radius av 200m fra planområdet to lekeplasser.  Planområdet ligger innenfor 

sentrumsområdet til Kragerø der det er ønskelig med en høy tetthet og definert plassdannelse. Det er 

ikke lagt opp til uteoppholdsaerealer eller lekeplasser innenfor planområdet, men det er anlagt en felles 

takterrasse på bygg A`s sørøstre del. Denen felles terrassen er såpasss stor at det her kan anlegges et 

mindre lekeareal for småbarn som et privat/ sameie initsiativ . Hver leilighet har private uteplasser i 

form av balkong/veranda/terrasser. I tillegg vil Minneparken samt parker, torg og andre offentlige 

arealer i nærområdene fungere som uteoppholdsarealer for prosjektet. 

 

Veg og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet 

8.22 Trafikkforhold 

Planforslaget fører til noe økt trafikk, der det først og fremst vil være kjøring til og fra parkeringsarealet. 

P-anlegget betjenes med benyttelse av automatisk betalingsløsning, noe som vil gi rask trafikkavvikling 

ved inn og utkjøring. Dette vil hindre kødannelse ved innkjøring, noe SV har påpeket i sin dialog med oss.  

Alternativer for inn  og utkjøring har vært vurdert i utviklingen og I forkant av reguleringsprosessen. Det 

er blitt avholdt befaring med Statens vegvesen (SV), der spesesielt avkjørslene ble vurdert. Det er ila. 

planprosessen også vært en dialog med SV for å lande på en løsning som gir en akseptabel logistikk for 

planområdet. Foreslåtte løsning med enveiskjørt innvendig rampe ivaretar logistikken i p-anlegget og 

muliggjør at utkjørsel til Fermannsbakken reduseres til kun en utkjørsel.   
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En endret avkjørsel til fylkesveien krever en utbyggingsavtale som det i bestemmelsene forutsettes. 

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 Kragerø Brannvesen sitt perspektiv ikke ønskelig at det i planen etableres opphøyet fortau, da dette 

er til hindrer for manøvreringen av brannbiler ut av brannstasjonen.    

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

Brannstasjonstårnet slik planforslaget tidligere har lagt opp til. 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 gangbane 

for myke trafikkanter. 

 

 Revidert skisse over trafikkforhold 
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8.23 Kollektivtrafikk 

Kragerø rutebilstasjon ligger ca. 250m unna og hit kan man gå fra Fermannsbakken via g/s vei hele 

veien.  Kragerø ferjekai  ligger ca. 200m unna. 

8.24 Trafikksikkerhet 

Det vises til ROS-annalysen nr. 13. – Trafikkfare.  

Trafikkarealene er foreslått endret etter dialog med Statens vegvesen. Planområdet fremstår i dag som 

svært lite tilfredstillende for myke trafikkanter.  Dette forholdet utbedres vesentlig med denne nye 

planen. Trafikksikkerheten vurderes derfor å være i varetatt med foreslåtte løsning. 

9 Avsluttende kommentar 

Planforslaget muliggjør en fornyelse av bebyggelsen innenfor planområdet, noe som vil oppgradere 

denne delen av Kragerø sentrum. Det planlegges for parkeringsplasser samt leiligheter, funksjoner som i 

dag etterspørres i Kragerø sentrum, og som vil bli enda mer attraktive i en utvikling av havnefronten.   

Planforslagets forutsetning om å etablere fortau og oppmerket gangareal på vestsiden av 

Fermannsbakken vil medføre en langt tryggere ferdsel for myke trafikkanter. Planforslaget aktiviserer 

Minneparken og det etableres to nye gangsakser som knytter Minneparken til havnefronten og til 

Fermannsbakken.  Ettersom tidligere illustrasjoner av bygningens arkitektoniske uttrykk har vakt debatt 

er det her fremført et alternativ som vil bli vurdert ved en realisering av prosjektet.  

 

          Kragerø, 16.06.2020 
 

ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS 
LUNØE & LØFFLER SIVILARKITEKTER MNAL   
 
 

              
 
                   David Løffler 
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