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BESKRIVELSE FOR GARNVIK GÅRD, del av GNR 12, BNR 26 

Planid 189 

1 Bakgrunn 

 
➢ Planhuset er engasjert av Kari Garnvik Hiis v/Johan Brekka til å utarbeide 

reguleringsplan for Garnvik Gård. 

➢ Hensikten med reguleringen er å legge til rette for nytt leilighetsbygg med 

parkering i kjeller, i tillegg til eksisterende bolig på eiendommen. Samt etablering 

av parkeringsplassen langs Rørvikveien. 

➢ Planen utarbeides som en detaljplan. 

 
2 Planstatus 

 
➢ Det aktuelle område er i kommuneplanens arealdel for Kragerø 2014 – 2026, vist 

som boligformål. 

➢ Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Rørvik Søndre, planID199894. 

Det meste av Garnvik Gård er i eksisterende plan regulert som spesialområde – 

611 Bevaring bygninger. I nytt planforslag vil bevaringsområde få redusert areal. 

Kommuneplanens arealdel: Eksisterende reguleringsplan: 
 

 
3 Beskrivelse av området 

 
➢ Planområde ligger i Rørvik, Kragerø kommune. Området grenser til Rørvikveien 

mot sør, egen eiendom mot øst og mot nord og vest grenser området til 

naboeiendommer. 

➢ Planområdet ligger innenfor ATP senterområde i kommuneplanen. 

➢ Eksisterende avkjørsler fra Rørvikveien skal benyttes. 

➢ Området består i dag av en bolig, en gammel låve, et gammelt uthus og stabbur. 

Langs Rørvikveien benyttes et areal til parkering. 

Eksisterende låve og uthus skal rives og erstattes med leilighetsbygg. Stabburet 

flyttes til bevaringsområdet ca. 18 meter mot sørvest. Låven og uthuset er i dårlig 

forfatning. Vedlagt tilstandsrapport fra takstfirma Knut Ramberg bekrefter dette. 

➢ Avstand til sentrum, Kragerø kirke, er 2,5 km, 7 minutter med bil. 

http://www.planhuset.no/
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4 Eiendomsforhold 

Planområde tilhører Kari Garnvik Hiis. 

 
5 Planprosess og medvirkning 

 
➢ Forhåndskonferanse ble avholdt på Tangen, 11.01.19. Deltakere var Johan Brekka 

(på vegne av grunneier), konsulent/arkitekt Jan Abrahamsen, Planhuset v/ Tyke 

Tveit og Oddrun Valle og fra kommunen deltok bygningssjef Per Arstein, Joacim 

M. Larsen og Trond Hjellvik. 

➢ Varsel om igangsetting av arbeide med reguleringsplan er annonsert i Kragerø 

Blad - Vestmar, Kragerø kommune og Planhusets hjemmeside. 

➢ Følgende offentlige myndigheter er tilskrevet med informasjon om oppstart av 

reguleringsarbeidet: 
 

Barnas representant 
Kragerø 

PB 128 3791 Kragerø post@kragero.kommune.no 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Postboks 3021 
Lade 

7441 Trondheim mail@dirmin.no 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Postboks 2014 3103 Tønsberg postmottak@dsb.no 

Eldrerådet Kragerø PB 128 3791 Kragerø post@kragero.kommune.no 

Forsvarsbygg Postboks 405, 
Sentrum 

0103 Oslo servicesenter@forsvarsbygg.no 

Fortidsminneforeningen 
avd. Telemark 

Postboks 236 
Sentrum 

3701 Skien  
 

Fylkesmannen i Vestfold 
og Telemark 

  fmvtpost@fylkesmannen.no 

Kragerø Bys Venner 
v/Aase Marie Lotsberg 

Parkveien 4 3770 Kragerø aaselo@kktv.no 

Kragerø Energi AS Bråteveien 6 3770 Kragerø firmapost@kragero-energi.no 

Kragerø Håndtverk og 
Industriforening 

P. A. Heuchs gate 
24 

3770 Kragerø post@vos.no 

Kragerø Natur og 
Ungdom v/Bendik Skarre 
Abrahamsen 

Smedsbukta 21 3770 Kragerø bendik.s.abrahamsen@gmail.com 

Kragerø Naturvernforbund 
v/ Per Erik Schulze 

Store Ringvei 16 3770 Kragerø pes@naturvern.no 

Kragerø og Skåtøy 
historielag v/Sverre 
Okkenhaug 

Barthebrygga 12 3770 Kragerø sverreokk@gmail.com 

Kragerø Ornitologiske 
Forening, v/ Steinar 
Sannes 

Fossingv. 93 3790 Helle ssannes@hotmail.com 

Kragerø skole v/elevrådet   post@kragero.kommune.no 

Kragerø skole v/FAU   post@kragero.kommune.no 

Kragerø skole v/rektor   post@kragero.kommune.no 

Kragerø Turistforening v/ 
Else Bjørg Finstad 

Kragerøveien 81 3770 Kragerø elsefins@online.no 

Kragerø Ungdomsråd Postboks 128 3791 Kragerø post@kragero.kommune.no 

LO i Telemark Postboks 2514 
Kjørbekk 

3702 Skien telemark@lo.no 

Mattilsynet 
v/regionkontoret for 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark 

  postmottak@mattilsynet.no 

Miljødirektoratet   post@miljodir.no 

Miljørettet helsevern i 
Grenland v/Marit Røsvik 

Postboks 128 3901 Porsgrunnn marit.rosvik@porsgrunn.kommune.no 
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Naturvernforbundet i 
Telemark v/Tormod 
Svartdal 

Vetle Mulesvei 16 3944 Porsgrunn tormod.svartdal@jotun.no 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 
Region Sør 

Postboks 2124 3103 Tønsberg rs@nve.no 

Norges Handikapforbund, 
Oslofjord vest v/ Inger 
Kvennodd 

Rindes veg 16 3950 Brevik v-kvenno@online.no 

Norsk Ornitologisk 
Forening av. Telemark 

PB 1076 3704 Skien post@nof-telemark.no 

Næringslivets 
Hovedorganisasjon, NHO 
Telemark 

direktør Smithsgt. 3 3732 Skien nho.telemark@nho.no 

Riksantikvaren 
Distriktskontor syd 

Postboks 8196 Dep 0034 Oslo postmottak@ra.no 

Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

PB 128 3791 Kragerø post@kragero.kommune.no 

SLT-koordinator Kragerø 
(forebygging kriminalitet) 

PB 128 3791 Kragerø post@kragero.kommune.no 

Statens vegvesen Region 
Sør 

  firmapost-sor@vegvesen.no 

Statkraft, Region Øst- 
Norge 

Postboks 200 
Lilleaker 

0216 Oslo info@statkraft.no 

Statnett Region Sør 
Norge Skien, Rød 
transformatorstasjon 

Stulenvn. 73 3821 Skien firmapost@statnett.no 

Statsbygg, Region sør Postboks 254 3901 Porsgrunn postmottak.ES@statsbygg.no 

Statsbygg, v/Strategi og 
utviklingsavdelingen, avd. 
Plan 

Postboks 8016 
Dep. 

0032 Oslo postmottak@statsbygg.no 

Telemark Botaniske 
Forening, Åse J. 
Halvorsen 

Postboks 25 
Stridsklev 

3904 Porsgrunn a-jhalvo@online.no 

Telemark 
Fylkeskommune 

  post@t-fk.no 

Telemark museum Øvregate 41 3715 Skien post@telemark.museum.no 

Telemark politidistrikt Postboks 47 3701 Skien post.telemark@politiet.no 

Telemark 
sivilforsvarsdistrikt 

Postboks 2014 3103 Tønsberg telemark.sfd@dsb.no 

Trygg trafikk Telemark 
v/Brita Straume 

Postboks 2844 3702 Skien straume@tryggtrafikk.no 

Vekst i Grenland Unionsgate 18 3732 Skien post@vig.no 

Viltnemnda Kragerø, v/ 
Arne Sørdalen 

Peder Rindes vei 4 3766 Sannidal as@vafos.no 

Visit Kragerø v/Hege Lier Vestheiveien 13 3770 Kragerø post@visitkragero.no 

Telenor servicesenter for 
nettutbygging 

Postboks 7150 5020 Bergen firmapost@telenorenergi.no 

Forum for Natur og 
Friluftsliv i Telemark 
v/Mariken Kjøhl 

Postboks 3089 3707 Skien firmapost@forumenergi.no 

Rutebilene i Telemark c/o 
Drangedal bilruter as 

Kåsmyra 3750 Drangedal adm@drangedal-bilruter.no 

Miljørådgiver v/Elke 
Karlsen 

PB 128 3791 Kragerø elke.karlsen@kragero.kommune.no 

Kragerø Kommune, Veier 
og parker v/Anne Lise 
Lønne 

Postboks 128 3791 Kragerø anne.l.lonne@kragero.kommune.no 

Kragerø Kommune, Vann, 
avløp og renovasjon 
v/Andreas Tengelsen 

Postboks 128 3791 Kragerø andreas.tengelsen@kragero.kommune.no 

Kragerø Kommune, 
Brannvesenet v/ Odd 
Morten Dalen 

Postboks 128 3791 Kragerø Morten.Dalen@kragero.kommune.no 
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Kragerø Kommune, 
Miljørådgiver v/Elke 
Karlsen 

Postboks 128 3791 Kragerø elke.karlsen@kragero.kommune.no 

Kragerø Kommune, 
Eiendom v/Heidi 
Howatson 

Postboks 128 3791 Kragerø heidi.howatson@kragero.kommune.no 

Kragerø kommune, 
Boligkonsulent v/ Inger Liv 
Grønnerød 

Postboks 128 3791 Kragerø Inger.L.Gronnerod@kragero.kommune.no 

Kragerø Næringsforening 
v/Janna Pihl 

P.A Heuchs gate 
24 

3770 Kragerø janna@kragero-nf.no 

 
 

➢ Følgende rettighetshavere/naboer er tilskrevet med informasjon om oppstart av 

reguleringsarbeidet: 
 

Mylius Øivind Tore Thomesheiveien 20 E 3770 Kragerø 

Kittilsen Tonje Skonnertveien 5 3772 Kragerø 

Berit A Bjørgan og Morten Olav Torgersen Dalstuvegen 10 B 2340 Løten 

Aasmundsen Arne Jørgen Brattbakken 21 3772 Kragerø 

Hanche-Olsen Janne Brattbakken 21 3772 Kragerø 

Gryt Ane Brattbakken 19 3772 Kragerø 

Sagedal Jonas Nøtsund Brattbakken 19 3772 Kragerø 

Kjendal Petter Adolf Brattbakken 17 3772 Kragerø 

Torill og Ola Johan Borgestad Brattbakken 15 3772 Kragerø 

Gerd Sissel og Arve Apeland Brattbakken 11 3772 Kragerø 

Fredriksen Janne Nesland Brattbakken 9 3772 Kragerø 

Lindrum Hans Olav Rørvikveien 28 3770 Kragerø 

Olsen Stine Myra Rørvikveien 28 3770 Kragerø 

Jorunn Borge og Geir Westhrin Skonnertveien 7 B 3772 Kragerø 

Melau Berit Skonnertveien 7 C 3772 Kragerø 

Sætre Anne Kirsten Brattbakken 23 3772 Kragerø 

Aasmundsen Arne Jørgen Brattbakken 21 3772 Kragerø 

Kjellerød Christian Rørvikveien 20 B 3770 Kragerø 

Lindland Gunleif Torsgate 21 4909 Songe 

http://www.planhuset.no/
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6 Innkomne innspill ved varsel om detaljregulering. 

 
6.1 Direktoratet for mineralforvaltning, datert 06.03.19. 

De kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrert forekomster av mineralske 

ressurser og har ingen merknader på nåværende tidspunkt. 

 
 

6.2 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, datert 28.02.19. 

Sammenslåing av fylker gjør at arbeidet med plansaker reduseres i en periode. De vil 

derfor ikke behandle saker som ikke kommer i konflikt med kommunale planer 

(kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner). 

 
 

6.3 Torill Borgestad og Ola J. Borgestad, Brattbakken 15, datert 19.03.19 

De har ingen innvendinger mot at låven blir revet, men de synes at 12 boenheter er 

veldig mye, men hensyn til økt trafikk, mye støy, høyden på at nytt bygg vil redusere 

utsikten og at dette vil redusere verdien på huset. 

De ønsker en betydelig reduksjon av boligmassen. 

 
KOMMENTAR: 

Boligen til Borgestad ligger rett nord for planlagt boligbygg. På vedlagte illustrasjoner 

er planlagt bygg vist på terrengnivå nedenfor deres hus. Låven er lavere enn planlagt 

nytt bygg og vil selvsagt være synlig fra tomten. Bygget vil ikke skjerme for utsikten 

mot sjøen. 

I prosessen har utbygger gått for en redusert størrelse til 9 leiligheter fordelt på 3 

etasjer, som bør være et positivt bidrag for nabo. 

Trafikkbelastning fra 9 leiligheter gir et beskjedent tillegg. 

Når det gjelder støy er det i innspillet fokusert på varmepumper og teknisk utstyr. Slikt 

utstyr avgir ikke støy som er definert til lydnivå over 55 dB, men det avgir lyd som kan 

være sjenerende for naboer. Ved planlegging må det tas hensyn til plassering av 

varmepumper og avkast fra ventilasjon. Det er ikke lagd egne bestemmelser for dette 

siden dette dreier seg om detaljtilpassing til bygningsmassen som planlegges. Mulig 

man kunne lagd bestemmelser for å begrense lyd mot naboer, men dette er ikke vanlig 

å detaljregulere i en arealplan. 

 

 
6.4 Stine Myhra Olsen og Hans Olav Lindrum, Rørvikveien 28 datert 25.03.19. 

De skriver at det er i hovedsak størrelsen og plasseringen av planlagt bygg de mener 

vanskelig kan harmonere med Garnvik gård og naboeiendommene. 

De bekymrer seg for støynivået til ventilasjonsanlegget og mener at vanntrykket i 

området må kartlegges før evt. utbygging. 

De mener det vil være tilstrekkelig å søke om rivningstillatelse for å redusere 

kostnadene med vedlikehold av låven, som er en av de SEFRAK registeret byggene 

innenfor området. 

De skriver videre om utviklingen av nærområdet med detaljreguleringsplanene for 

Røvik Søndre (201694C) og detaljreguleringsplan for del av Rørvik søndre (201694B). 

De mener at det varslede tiltaket må ses i sammenheng med disse allerede, vedtatte 

planen i forhold til hensynet til miljø og samfunn. Tiltaket vil gi ytterliggere utfordringer 

til økt trafikk langs Rørvikveien, i tillegg til de allerede vedtatte planene. 

De vil får felles avkjørsel med adkomsten til Garnvik gård. Det må kartlegges hvilke 

konsekvenser det vil få i, og etter, byggeperioden. 

http://www.planhuset.no/
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De insisterer på at Deres eiendom, Rørvikveien 28, blir definert som bakenforliggende 

bebyggelse og at de blir tatt hensyn til ved utforming og plassering av bygget. 

De ber tiltakshaver vurdere plasseringen av bygget slik at det ikke blir til sjenanse for 

dem. De kommenterer også om søppelhåndtering og parkering. 

 
KOMMENTAR: 

I prosessen har utbygger gått for en redusert størrelse til 9 leiligheter fordelt på 3 

etasjer, som bør være et positivt bidrag for nabo. 

Når det gjelder støy vises til kommentar ovenfor. 

Karlegging av vanntrykk må gjøres i forbindelse med VA plan for tiltaket. Det er tatt inn 

rekkefølgekrav om VA-plan. 

Bygninger på Garnvik Gård er registrert i SEFRAK registeret, men inneholder ingen 

frede bygninger. 

Adkomsten til Rørvikveien 28 vil naturlig nok bli belastet under bygging. Det er slik at 

adkomsten til enhver tid må være åpen. Dette reguleres ikke i arealplanen. 

Konsekvensene av økt belastning etter bygging vil være trafikk fra 9 leiligheter. 

Adkomsten er en sideveg til Rørvikveien og kan ikke betraktes som en belastet veg. 

Trafikkbelastningen på Rørvikveien og Brattbakken vil bli trafikk fra disse 9 boligene. 

Det er klart at det er en ekstra trafikk på toppen av dagens trafikk. Dersom Rørvikveien 

og Brattbakken ikke er dimensjonert for tilstrekkelig belastning må dette vurderes av 

de ansvarlige for infrastruktur på vegen. Det er vel en viss gjennomgangstrafikk som 

eventuelt kan reduseres med skilting som et mulig tiltak. 

Søppelhåndtering og parkering skal forgå på egen tomt. 

Det blir satt krav til maksimumshøgder i reguleringsbestemmelsene og byggegrensen 

fra naboeiendom er satt til 4 meter. 

 
 

6.5 Mattilsynet, datert 27.03.19 

Mattilsynet har ingen andre kommentarer enn viktigheten av å undersøke kapasiteten 

på VA. 

De minner om at gravearbeider, flytting av maskiner og jordmasser skal utføres på en 

slik måte at planteskadegjørere ikke spres. Dette kan være aktuelt å tas med i 

utbyggingsrekkefølge. 

 
KOMMENTAR: 

Ved utbyggingsavtale for VA kan det tas med krav om håndtering av svartelista 

plantearter. 

 
 

6.6 Gunleif Lindland, Brattbakken 13 datert 27.03.19 

Det er viktig for dem at høyder på nye bygg ikke overstiger høyder på nåværende 

bygg, slik at nåværende utsikt til sjø og bryggeanlegg blir opprettholdt. 

 
KOMMENTAR: 

Det vises kommentar ovenfor til innspill fra nabo på Brattbakken 15. Lindland er 

spesielt bekymret for utsikten mot sjøen. På innspillet er det vist et bilde fra tomten mot 

sjøen. Tilsvarende er vist på vedlagte illustrasjoner. 
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6.7 Telemark fylkeskommune, datert 29.03.19 

Areal og transport 

Det er positivt generelt med fortetting i sentrumsnære områder, men det er viktig at 

dette skjer på omgivelsenes premisser. 

Kulturarv 

Planområdet omfatter et godt bevart gårdsanlegg fra ca år 1800 og alle bygg er 

SEFRAK-registrerte. De kommer inn under kulturminnelovens §25. Gårdsanlegget har 

regional kulturminneverdi. 

Det er få slike gårdsanlegg igjen og Telemark fylkeskommune vil sterk fraråde de 

varslede tiltakene. De anbefaler at hele området bevares med hensynssone C – særlig 

hensyn til landskap og grønnstruktur, og at byggene reguleres som bevaring. 

De mener det er fult mulig å bevare driftsbygningens karakter og samtidig bygge den 

om til nye formål. 

Hensynet til automatisk frede kulturminner 

De kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner i området, men gjør oppmerksom 

på meldeplikten etter §8 annet ledd. De ønsker at oppført tekst Innarbeides i 

fellesbestemmelsene. 

Klima, miljø, vannforsyning 

De viser til «forslag til regional klimaplan for Telemark 2019-2026».Det er viktig å 

tilrettelegge for alternative energibærere og transportmetoder. 

De minner om regional plan for vannforvaltning i vannregionen Vestre-Viken der målet 

er å ha god økologisk og kjemisk tilstand, målene skal nås innen utgangen av gjelden 

planperiode. 

Videre prosess 

De bidrar gjerne, sammen med kommunen, med utviklingen av område basert på 

stedtilhørighet, bevaring og kvalitet. 

 
KOMMENTAR: 

Areal og transport 

Nytt bygg tar opp i seg trekkene for eksisterende bebyggelse inn i et nytt moderne 

bygg for boligformål. Området er tilrettelagt for bolig. Landbruk og gårdsbruk er slik vi 

oppfatter et passert stadium i Rørvik. 

 
Kulturarv 

Låven og uthuset (gårdsbygg) er vurdert som lite verdifullt, dette er vurdert og 

beskrevet i tilstandsrapport for låve og uthus, utført av Takstfirma Knut Ramberg. 

Det er satt krav til bebyggelsen vedr. byggets estetikk som ivaretar en harmonisk og 

helhetlig. Det er videre kommentert i beskrivelsen. 

Hensynet til automatisk frede kulturminner 

Tekst vedr. meldeplikten etter §8 annet ledd er innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene. 

 
Klima, miljø, vannforsyning 

Det er satt inn bestemmelser om lademuligheter for El-bil på området for parkering, 

SPP. 

Leilighetsbygget skal tilknytte seg kommunalt vann – og avløpsanlegg. 

Området betraktes som stabil byggegrunn uten fare for ras, skred eller flom. 

Vi kan ikke se at planen har noen lokal innvirkning på vannforskriften i området. 
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6.8 Statens vegvesen, datert 29.03.19 

Trafikksikkerheten for mye trafikanter må vektlegges i planarbeidet. 

Ellers har de ingen merknader. 

 
KOMMENTAR: 

Det er ingen gang-, sykkelveg eller fortau innenfor planområdet, men langs sørsiden 

av Rørvikveien, er det regulert inn fortau i plan, del av 

Rørvik Søndre - PlanID 201694, som grenser til planforslaget. 

 
6.9 Kragerø Bys Venner v/Aase Lotsberg, datert 31.03.19 

Gården har en stor historisk verdi og viser hvordan slike anlegg så ut i tiden rundt 

1820. De er opptatt av at reguleringsplanen tar hensyn til dette. 

De mener at låvebygningen kan gjenoppbygges og innredes til leiligheter. 

 
KOMMENTAR: 

Låven er antatt bygget ca1910. Låven er vurdert som lite verdifullt, dette er vurdert og 

beskrevet i tilstandsrapport, utført av Takstfirma Knut Ramberg, 16.05.19. Det vises 

videre til etterfølgende beskrivelse. 

 
6.10 Innspill fra arkitekt Jan Abrahamsen, 22.05.19 

Jan Abrahamsen har kommenterer innkomne innspill til planarbeidet fra Kari R. 

Theting, Kragerø Bys venner, Mattilsynet, Telemark fylkeskommune, Gunleif Lindland, 

Direktoratet for mineralforvaltning, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark, Stine Myra Olsen og Hans Olav Lindrum. 

 
7 Beskrivelse av planforslaget 

➢ Arealet som reguleres er på 6442 m2. 

➢ Plannavn: Garnvik Gård. 

➢ Planforslaget består av: 

o Plankart i format A2, målestokk 1:500, datert 17.08.20 
o Reguleringsbestemmelser 

o Oversiktskart A4, datert 20.02.19. 

➢ Formålet med reguleringen er å legge til rette for nytt leilighetsbygg i tillegg til 

eksisterende bolig og utvidelse av parkeringsplass. 

➢ Delelementer i planforslaget: 

Nivå 1, under grunnen 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
2083 Parkeringshus/-anlegg, SPH-649m2. 

Nivå 2, på grunnen 

o Bebyggelse og anlegg 
1111 Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, BFS–1586m2. 

1113 Boligbebyggelse-blokkbebyggelse, BBB–1925m2. 

1550 Renovasjonsanlegg, BRE-50m2. 

1610 Lekeplass, BLK–150m2. 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
2011 Kjøreveg, o_SKV-455m2. 

2011 Kjøreveg, SKV-966m2. 

2080 Parkering, SPA–715m2. 
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o Grønnstruktur 
3900 Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål, 

GAA–596m2. 

o Hensynssoner. 
H320 Flomfare. 

H570 Bevaring kulturmiljø 

 

 
8 Planfaglige vurderinger (Hovedtema 1) 

 
8.1 Overordnet plan 

 
8.1.1 ATP Telemark 

Overordnet mål: Befolkningsvekst og bærekraft. 

Overordnet strategi er bl.a. å styrke byer og tettsteder for trivsel, miljø og 

utvikling. 

Høy tetthet av bl.a. boliger skaper økt attraktivitet for nyetablering og 

utvikling. 

 
8.1.2 Kommuneplan 

Hele område er i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 vist som 

boligbebyggelse – nåværende. 

Området ligger innenfor ATP senterområde. 

 
8.1.3 Klima og energiplan 2019-2023 

Tiltaksområder: Fortetting i sentrumsområde 

 
8.1.4 Regional plan for folkehelse i Telemark 2018-2030. 

 
 

 
8.2 Konsekvensutredning (KU): 

Kragerø kommunen har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og 

konsekvensutredning. Planprogram er vurdert ved forhåndskonferanse med 

kommunen. 

 

8.3 Folkehelse 

Alle fellestiltak skal gis univell utforming. 

Felles leikeplass skal opparbeides området. Det er stilt rekkefølgekrav om 

opparbeidelse før ferdigattest gis. 

Det er avsatt areal som grønnstruktur, park og lek, langs Rørvikveien. Området skal 

være universell utformet og er til allmenn benyttelse. Det er stilt rekkefølgekrav om 

opparbeidelse av lekeplass og grønnstruktur før ferdigattest gis. 

 

8.4 Kriminalforebygging 

Område planlegges for bolig, fastboende, det er naboer og bebyggelse på alle kanter. 

Gatelys tillates oppført. 

Alle biler får parkering i kjellergarasje som sikrer innlåsing av kjøretøy. 
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8.5 Landskap/Fjernvirkning 

Ny bebyggelse skal erstatte gammel låve. Høyder og utstrekning blir endret. 

Mønehøyden på bebyggelse i BFS er begrenset til plan og bygningslovens 

bestemmelser og til eksisterende bebyggelse. I BBB er mønehøyde for 50% av bygget 

satt til kote +14,5m, resten av bygget kan mønehøyde være til kote +1514,85 (korrigert 

for å være i samsvar med vedtak og bestemmelser). 

 

8.6 Planlagt bebyggelse 

Eksisterende låve og uthus planlegges for rivning. 

Ny bebyggelse vil bestå av et leilighetsbygg på 2 etasjer med 9 leiligheter. I tillegg kan 

det anlegges parkeringskjeller. Ny bebyggelse er illustrert med skisseforslag av 

leilighetsbygg, Jan Abrahamsen, august 2020. 

Byggegrense mot vest og nord er satt til fire meter fra eiendomsgrense. 

 
8.7 Estetikk 

Bestemmelsene har krav til estetikk når det gjelder utnyttelsesgrad, utforming og 
byggehøyder. Det skal legges vekt på en god utforming av bebyggelsen, både med 
hensyn til volum, materialer og fargesetting. Formspråket skal kunne gjenkjennes i 
eksisterende låvebygg. I tillegg er det fellesbestemmelser for område som også 
inneholder krav til estetikk. Kravene er overordnet og ikke konkrete for utforming. Det 
arkitektoniske utrykket må komme frem ved byggesøknad og skal godkjennes av 
kommunen ved byggesaksbehandling. 

 

8.8 Lokaliseringsfaktorer 

Området ligger i Rørvik, Kragerø Kommune. Til Kragerø sentrum (kirka) er det 2,5 km 

– 7 minutter med bil. 

 

8.9 Utbyggingsrekkefølge 

Bestemmelsene stiller krav om godkjent VA-plan før igangsetting av bygging. Dette 

følger naturlig av at infrastruktur med vann, avløp og strøm skal være klart ved 

byggestart. 

Leikeplass BLK og grønnstruktur GAA skal være opparbeidet og ferdig før man kan ta 

byggene i bruk. Likeledes skal renovasjon og avfallhåndtering være klarlagt før 

brukstillatelse. 

 

8.10 Utbyggingsavtale 

Det er varslet mulig behov for utbyggingsavtale ved omlegging av vann og avløp. I 

henhold til rekkefølgekravene skal det foreligge godkjent VA plan før utbygging. 

Detaljer rundt utbyggingsavtale kan bare tas i forbindelse med detaljprosjektering. 

 
8.11 Økonomi 

Utbyggingen medfører ikke offentlige midler til infrastruktur. 

 

 
9 Miljøfaglige vurderinger (Hovedtema 3) 

 
9.1 Naturmangfoldloven 

Kunnskapsgrunnlaget i henhold til §8 sier: 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 

stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
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Det er tatt utgangspunkt i naturbasen og skog og landskap sine kart. Det fremkommer 

ingen informasjon i basen om særlige forhold. 

 
9.2 Naturverdier 

Artskart viser observasjon av en nær truet art, rødsmelle og den sterk truete arten 

buskvikke. Disse er observert rett sør for bolighuset på Garnvik gård. Så vidt vi kan 

forstå ligger disse i eksiterende blomsterbed. Artene er sannsynligvis innført på en 

eller annen måte og ikke naturlig etablert på stedet. Det synes lite hensiktsmessig å 

lag egen hensynssone rundt artene og temaet er ikke forfulgt videre. 

 
Ingen MiS figur er vist på kartsiden til Skog og landskap. 

På Miljødirektoratet sin nettside, Naturbase, viser planområdet ingen viktige 

naturtyper. 

 

9.3 Naturgrunnlag 
På Miljødirektoratet sin nettside, Naturbase, vises hele planområdet som bebygd areal. 

 
9.4 Friluftsinteresser 

Planforslaget berøre ikke områder for friluftsinteresser eller som har verdi for 

friluftslivet. 

 

9.5 Fiskeinteresser 

Planforslaget vil ikke få konsekvenser med hensyn til gyteområder/leveområder eller 

kantsoner. 
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9.6 Vann, avløp og renovasjon 

Kragerø kommunes vann og avløpsnett dekker området. All ny bebyggelse skal koble 

seg til kommunalt vann og avløpsnett. Eventuell oppgradering av nettet skal gjøres 

med utbyggingsavtale. 

 

VA-kart 

 
Det skal etableres eget område for avfallshåndtering, området skal være felles for 

boliger innenfor BBB. BFS håndterer avfallet på eget område. 
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10 Kulturlandskap og kulturminner (Hovedtema 4) 

 
10.1 Kulturminner 

Telemark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i området. 

Meldeplikten vedr. funn av automatisk fredede kulturminner, er innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

10.2 Kulturmiljø 

Innenfor planområde er det tre bygg som er, i SEFRAK-registeret, registrert med 

meldeplikt etter Kulturminnelovens §25. 

 
  SEFRAK bygg som ikke er omfattet av kulturminneloven 

 Meldeplikt i hht Kulturminnelovens §25 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stabburet skal flyttes nærmere bolighuset, inn på området BFS. Låven, som er i meget 

dårlig forfatning, skal rives. Bolighuset blir uendret. 

Den vestre delen av låven er sannsynligvis restene av opprinnelig låve fra 1800. Det 

som i dag fremstår som hovedbygg på låven har møneretning nord-syd og er et 

tilbygg/ombygging utført på 1900 tallet. Byggets konstruksjon viser tydelig at dette er 

en konstruksjon fra tiden etter 1900 tallet, utført med reisverk, takbukker og takåser. 

Utførelsen er slik mange uthus ble bygd på denne tiden med en relativt spinkel 

konstruksjon. 

Opprinnelig låve har betydelig bedre kvalitet i sin utførelse selv om den er eldre. Bygg 

før og rundt midten av 1800 tallet har ofte bedre kvalitet og er nokså gått synlig på 

dette bygget. 
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Deler av bygget er i så dårlig forfatning at det ikke kan anbefales for varig opphold for 

hverken folk eller husdyr. Taket har på flere steder blitt midlertidig forsterket for å 

opprettholde stabilitet. En del av taket har skader på grunn av lekkasje fra taket og er 

følgelig for svake til de laster som kan komme fra snø, vind og egenlaster. Mye av 

konstruksjonen er allikevel slik at den ikke kan forsvares etter dagens krav til 

konstruksjonssikkerhet og kan følgelig ikke brukes uten omfattende opprusting. Vi er 

bygningskyndige på konstruksjonssikkerhet og vurderer tilstanden i dag til svært lite 

egnet for annen bruk. Fundamentering er ikke tilfredsstillende for en ombygging og 

første etasje har betydelig råte/soppskader og antagelig lite som kan gjenbrukes ved 

ombygging. 

Sannsynligvis vil mest økonomisk forsvarlige oppgradering medføre riving og 

oppføring av nytt bygg. Siden bruken ikke er økonomisk forsvarlig for 

landbruk/gårdsbruk er det lite sannsynlig at uthuset/låven kan bestå i gammel eller ny 

drakt. 

 

 
Et nytt tiltak på eiendommen med økonomisk forsvarlig investering er av tiltakshaver 

vurdert til at kan være et leilighetsbygg. Dette bygget kan tilpasses miljøet på best 

mulig måte med hensyn til estetikk, høyder og utforming. 

Ønske fra Fylkeskommunen om regulering til bevaring med hensynsone C må kunne 

forsvares enten med offentlige midler eller private midler. Slik vi oppfatter finnes ingen 

midler for en forsvarlig oppgradering og bevaring av uthus/låve på Garnvik Gård. 

I tilknytting til våningshuset er det behov for oppføring av garasje. Planen tilrettelegger 

derfor for oppføring av garasje på område BFS. 
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11 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (Hovedtema 5) 

 
11.1 Naturbasert sårbarhet 

På kartsiden til NVE atlas vises ingen skredhendelse eller skredfare innenfor 

planområdet. 

Området mot Rørvikveien er i NVE atlas vist som flomutsatt. Det planlegges ikke for 

nye bygg på det flomutsatte område som er regulert med a.3 faresone 320-flomfare. 
 

 

11.2 Naturfare overvann 

Overvann håndteres ved at det føres til kommunal overvannsledning som går inn på 

området. 

 

11.3 Naturfare radon 

Det er ikke foretatt måling av radon i området. På nye bygningsmessige tiltak må 

radonsperre eller andre tiltak i henhold til Byggforsk. sine detaljer (NBI 520.706) 

gjennomføres. I NGU sin kartbase klassifiseres område som moderat til lav 

radonstråling. 

Krav om radontiltak er hjemlet i gjeldene teknisk forskrift og er derfor ikke tatt med i 

bestemmelsene. 

 
 

12 Barn/unge-, funksjonshemmedes- og eldres interesser. (Hovedtema 6) 

 
12.1 Universell tilgjengelighet 

Atkomst til boligene, veier, alle fellesområder og grønnstruktur vil tilfredsstille kravet 

om tilgjengelighet i hele planen. 

 

12.2 Leke- og oppholdsareal 

Det etableres sandlekeplass på 150m2 på innenfor området. Det kan settes opp 

sandkasse og husker. Lekeplassen skal være felles for beboere innenfor området. 

Lekeplassen skal være universelt utformet. 

Det avsettes et areal langs Rørvikveien til grønnstruktur, park og lek. Arealene kan 

opparbeides med bord, benker og lekeapparater. Området skal være til allmenn 

benyttelse og skal være universell utformet. 
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13 Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet (Hovedtema 7) 

 
13.1 Trafikkforhold 

Rørvikveien har fartsgrense på 30 km/t forbi området. Veg i reguleringsområde er 

begrenset av adkomstvegen til Garnvik gård, Rørvikveien 22, 24 og 28. I planen 

foreslås en vegbredde på 4 meter og en regulert bredde på 6,0 meter til vegformål. 

Rørvikveien (o_SKV1) er lagt inn i henhold til gjeldende reguleringsplan med avkjørsel 

til adkomstvegene og parkeringen på området. Utfordringene for utvidet bruk er 

eventuelt større belastning på Rørvikveien og Brattbakken. Det foreligger ikke 

trafikkdata på fylkesveien, men ved hastighet 30 km/t og smal svingete veg, er 

trafikkbelastningen begrenset med dagens forhold. 

 

13.2 Trafikkplan/vegutforming 

Planlagt leilighetsbygg vil gi et begrenset økt bidrag til trafikkmengde på Rørvikveien 

og atkomstveien til området. Parkeringsplassen langs Rørvikveien videreføres som i 

eksisterende forhold med uforandret trafikkmengde. 

For Rørvikveien er veibredder regulert som i digitalt kartgrunnlag og gjeldende plan 

Rørvik Søndre. 

Veibredder på andre eksisterende veier er lagt inn med bredder som i digitalt 

kartgrunnlag. 

Hovedatkomst til BBB vil være SKV3. 

Byggegrense til senterlinjen, Rørvikveien, er 12,0 meter. Byggegrensen til senterlinjen, 

adkomstveien til BBB, er 5,0 meter. Byggegrensene er inntegnet og målsatt på 

plankartet. 

Begge avkjørslene fra Rørvikveien opprettholdes. 

Det skal anlegges lademulighet for EL-bil innenfor området for privat parkering (SPA). 

5% av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det vil være 

ca 25 parkeringsplasser, av disse er 2 avsatt som HC plasser. 

Det er ikke kollektivtilbud i Rørvik. 

 
Parkeringshus / anlegg 

Parkering for beboere og besøkende innenfor BBB skal skje i parkeringskjeller (SPH) i 

leilighetsbygget. Det vil være 12 parkeringsplasser, der 1 er avsatt som HC plass. 

Det vil også være sykkelparkering, med plass til minimum 9 sykler, og boder. 

 

 
14 Planfaglig utdyping av løsningene i planforslaget. 

I gjeldene reguleringsplan fra 1998, for Rørvik Søndre, er en stor del av Garnvik Gård 

regulert som bevaringsområde (5136m2). I nytt planforslag er bevaring kulturmiljø 

redusert til 1849 m2. Låven og uthuset (gårdsbygg) er vurdert som lite økonomisk 

forsvarlig å restaurere som låve eller bygge om til annen bruk. Tiltakshaver opplyser at 

han ønsker å restaurere våningshuset for bevaring og at dette krever økonomisk 

handlerom. Tanken har da vært at låven skal erstattes med et nytt bygg som har utrykk 

og formspråk som kan gjenkjennes i låven. Et nytt leilighetsbygg i et boligområde bør 

være et positivt bidrag til sentrumsnære boliger og vil samtidig gi eier økonomisk 

handlerom for restaurering av våningshuset. Stabburet står i dag på areal avsatt til 

blogbebyggelse BBB og må flyttes til område BFS med bevaring, før man kan bygge ut 

område BBB. 

Takstfirma Knut Ramberg har utført tilstandsrapport av låve og gårdsbygg. 

Gårdsbyggene er vist som bygg som ikke er omfattet av kulturminneloven i SEFRAK 

registeret. Takstmann og eier antar at byggeår for låven er ca 1910. Låven er i dårlig 
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forfatning. Sprekker og svekkelser i grunn- og fundamenter, fukt på mark og 

gulvarealer. Vesentlige svekkelser i veggkonstruksjoner, mye råte, fukt, elde og 

skadedyr på yttervegger. Vinduer og dører har gått ut på dato. Taket står i fare for 

stedvis å rase sammen, mye elde, råte og lekkasjer på tak og etasjeskiller. 

 
For å få til en utnyttelse har man foreslått å redusere bevaringsområde til areal for 

hovedhus, stabbur og hagen. Areal til bolig BBB og parkeringsareal faller da ut som 

bevaringsområde. Deler av parkeringen var opprinnelig felles leikeplass i gjeldende 

reguleringsplan. Arealet har hel tiden blitt benyttet til parkeringsplass og reelt ikke vært 

aktuell som felles leikeplass. Ifølge eier har det vært parkering på stedet ganske langt 

bakover i tid og lenge før etablering av gjeldende reguleringsplan for Rørvik. I gjeldene 

reguleringsbestemmelser er det ikke gitt bestemmelser om hvilke eiendommer/areal 

som leikeplassen er felles for. Følgelig er det ikke juridisk noen som har rett til bruk av 

leikeplassen utenom grunneier. Plasseringen er nok egentlig lite hensiktsmessig inntil 

Rørvikveien med biltrafikk og barn som kan komme uforvarende ut i vegen. Nytt areal 

avsatt til grøntstruktur er foreslått som et kombinert areal for park og leik. Leikeplass 

betinger at man har en viss sikkerhet for trafikk på vegen som kan ordnes med gjerder 

eller annen sikring. 

Det er avsatt et areal mellom parkeringsplassen og avkjørselen til Garnvik gård som 

grønnstruktur, park og leik. Arealet er ikke et fellesareal, men privat og tilrettelagt for at 

det kan opparbeides med sittegrupper og lekeapparater. Arealet skal være til allmenn 

benyttelse. 

 
Leikeplass BLK er felles for boligene innenfor BBB. 
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