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Kommunedirektørens innstilling 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og med henvisning til plan- og bygningsloven § 
12-11 fremmes privat forslag til detaljreguleringsplan for Fermannsbakken 4 - 8. 
Høringsperioden settes til minimum 9 uker pga. ferie. 
Før planen tas til 2. gangs behandling skal: 

1. Mulige alternative løsninger for bygningsutforming, høyder og arealutnyttelse med 
tanke på bedret landskapstilpasning skal avklares nærmere i samarbeid med 
forslagsstiller. 

2. I forbindelse med høring av planforslaget skal det avholdes åpent informasjonsmøte. 
Møtet avholdes i rimelig tid før høringsperiodens slutt og skal annonseres samtidig 
med høringen. 

Før forslaget kan legges ut for høring og offentlig ettersyn skal følgende endringer være 
foretatt i planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse: 
Bestemmelser: 

3. § 2.1 Rekkefølgekrav - ny bestemmelse: Før det gis igangsettingstillatelse skal det 
inngås utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding og tilpasning av berørte 
deler av Minneparken, herunder at det etableres allment tilgjengelig gangpassasje fra 
Fermannsbakken med tilhørende universelt utformet gangsti frem til området ved 
minnestøtta. Som grunnlag for avtalen skal det utarbeides en godkjent 
illustrasjonsplan, denne skal foreligge senest ved byggesøknad. 

4. Rekkefølgebestemmelse nr. 8 får endret ordlyd: Før det gis midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest skal fortau langs Fermannsbakken ferdigstilles ihht. plankart og 
utbyggingsavtale.  

5. Ny rekkefølgebestemmelse: Begrensning av bebyggelsens høyder skal tilstrebes så 
langt mulig og minimumsstandarder skal så langt mulig benyttes i prosjekteringen. 
Før det gis igangsettingstillatelse skal mulig potensiale for reduksjon av høyder i 
forhold til innsendt søknad være ettergått og avklart. 

6. Ny rekkefølgebestemmelse: Før det gis IG skal behov for utbyggingsavtale for tiltak 
på overvannsanlegg avklares. 

7. Ny rekkefølgebestemmelse: Ved byggesøknad skal alternative energikilder jordvarme 
og sjøvarme være vurdert for oppvarming.  

8. § 3.1.1 Overskriften: "Leilighet/parkeringshus" endres til "Kombinert angitt bebyggelse 
og anleggsformål". 
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9. § 3.1.1 Ny generell bestemmelse: Antall parkeringsplasser med lademulighet for elbil 
skal som minimum anlegges i henhold til parkeringsforskriften og skal beregnes for 
utleieplasser og boligparkering hver for seg. I tillegg til etablerte ladepunkter skal 
samtlige plasser for boligparkering være tilrettelagt for enkel installasjon ved behov. 
Minst 1 HC-utleieplass skal ha lademulighet. 

10. § 3.1.1 Ny generell bestemmelse: For parkeringsetasjer skal fasader hvor dette er 
naturlig og overkommelig tilbakefylles med jord og sås til. Synlige takflater gis en 
miljøtilpasset overdekning, fortrinnsvis med grøntanlegg. Tiltakene skal utføres slik at 
disse danner en naturlig og tilpasset overgang til tilliggende parkområde.  
Vegger vendt mot minneparken og kirketomta skal alternativt forblendes med stablet 
naturstein der hvor tilbakefylling ikke er hensiktsmessig. 
Takflater skal ikke benyttes til uteoppold. 

11. § 3.1.1 Ny generell bestemmelse: Parkeringsanlegget skal bygges med lukkede og 
lydtette fasader mot minneparken og kirketomta. 

12. § 3.1.1 Ny generell bestemmelse: Reflekterende solcellepaneler som er synlige fra 
minneparken eller kirkeområdet tillates ikke. 

13. § 3.1.1 Generelle bestemmelser – siste avsnitt gis endret ordlyd: Ventilasjonsrom og 
andre takoppbygg skal bygges inn og ikke dekke mer enn 10% av takflaten for hver 
enkelt bygning. Utforming og høyde på slike takoppbygg skal tilpasses bebyggelsens 
øvrige arkitektoniske karakter.  

14. Underoverskrift BAA1 endres til: BAA1 – bolig/kontor/forretning/parkeringsanlegg 

15. "Mønehøyde skal ikke overstige kote +12,6 m.o.h. endres til: Byggets høyde skal 
holdes lavere enn kote c+12,0 m.  

16. Ny bestemmelse BAA1: Gesims skal være tilbaketrukket 4 m fra byggets 
hovedfasade mot nordøst. Gulvflate foran gesims benyttes til åpent uteoppholdsareal.  
Takterrasser tillates ikke. 

17. Ny bestemmelser: Integrert kjørerampe skal bygges inn og være overdekket med 
grøntanlegg. Arealet skal ikke benyttes til uteopphold. Vegg mot syd og vest skal 
tilbakefylles med jord og gi en naturlig overgang til parken.  
Hvor tilbakefylling ikke er formålstjenlig skal stablet naturstein benyttes til forblending.  

18. Underoverskrift BAA2 endres til BAA2 – bolig/parkeringsanlegg. 

19. 3. – 4. avsnitt erstattes: Mønehøyde skal ikke overstige kote 17,70 m, gesims 16,70 
m. Alternativt kan bygget få en avtrappet takkonstruksjon mot NØ der sydvestre del 
dekker inntil halve byggets øverste etasje med mønehøyde ikke større enn 18,7 m, 
gesims 17,70 m. 

20. Ny bestemmelse BAA2: terrasse eller veranda vendt mot Minneparken kan bare 
dekke halve leilighetens fasade. Vindusflater skal være oppdelt og med avstand til 
gulv ikke mindre enn 1,5 m. Terrasse- eller verandadør skal ikke ha åpning mot 
Minneparken.  

21. Ny bestemmelse BAA2: I byggets 2. etasje kan terrasser strekkes 1 m ut over 
byggegrense. Veranda i 3. etasje kan ikke gå ut over vist byggegrense i plankartet. 
Lystett rekkverk skal benyttes på veranda. 

22. Ny bestemmelse BAA2: Parkeringsanleggets yttervegg mot sydvest og nordvest skal 
være lukket. Det benyttes tilbakefylling mot og miljøtilpasset overdekning av 
parkeringsanleggets vegger og tak som ligger åpent foran boligetasjens fasader. På 
disse etableres fortrinnsvis grøntanlegg som gir en tilpasset og naturlig overgang til 
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parken.  
Takflater skal ikke benyttes til uteopphold. 
Hvor tilbakefylling ikke er formålstjenlig skal stablet naturstein benyttes til forblending. 

23. § 3.2.3 fortau får endret ordlyd: Gjelder fortau ihht. plankartet langs Fermannsbakken. 
Fortau skal etableres med bredde 2,0m. Fortau etableres med opphøyet kant i 
henhold til gjeldende vegnormal og gjennomføringsavtale med Vestfold og Telemark 
fylkeskommune.  

Plankartet: 
24. Fortau trekkes 1 m tilbake og legges tilpasset langs vist kjørebanekant i FKB-kartet.  

25. Formålsgrense for BAA2 trekkes tilsvarende 1 m tilbake slik at fortausbredde 2 m 
beholdes. 

26. Frisiktlinje fra Kirkeområdet mot fjorden tas inn som vist i Havnefrontplanen. 

Planbeskrivelsen:  
1. Denne oppdateres i nødvendig grad slik at denne kommer i overensstemmelse med 

bestemmelsene. 

 
 
Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 63/20 
 
Møtebehandling 
Hovedutvalget var på befaring før saken ble behandlet 
 
Henriette Fluer Vikre fremmet følgende forslag til nytt punkt 1: 
Ny setning i pkt 1 
Ber om at det til 2 gangs behandling gjøres en nærmere vurdering av fasadeutformingen mot 
minneparken for bygg som ligger i BAA2. Det bør vurderes nærmere hvordan terrasser og 
vindusflater kan utformes som del av private soner og samtidig ivaretar viktige bokvaliteten, 
sett opp mot vesentlige kvaliteter og funksjoner i parken. 
 
Terje Mindrebø fremmet følgende tilleggsforslag: 
Høringsperioden settes til minimum 12 uker pga. ferie.  
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling, uten punkt om høringsfrist enstemmig vedtatt 
 
Tilleggsforslag fra Fluer Vikre enstemmig vedtatt 
 
Forslag fra Mindrebø fikk 4 stemmer fra Ap, Rødt og MDG, mot 5 avgitt for 
kommunedirektørens innstilling til høringsfrist.  
 
Hovedutvalg for Plan og byggs vedtak/innstilling  
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og med henvisning til plan- og bygningsloven § 
12-11 fremmes privat forslag til detaljreguleringsplan for Fermannsbakken 4 - 8. 
Høringsperioden settes til minimum 9 uker pga. ferie. 
Før planen tas til 2. gangs behandling skal: 

1. Mulige alternative løsninger for bygningsutforming, høyder og arealutnyttelse med 
tanke på bedret landskapstilpasning skal avklares nærmere i samarbeid med 
forslagsstiller. 
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Ber om at det til 2 gangs behandling gjøres en nærmere vurdering av 
fasadeutformingen mot minneparken for bygg som ligger i BAA2. Det bør vurderes 
nærmere hvordan terrasser og vindusflater kan utformes som del av private soner og 
samtidig ivaretar viktige bokvaliteten, sett opp mot vesentlige kvaliteter og funksjoner 
i parken. 
 

2. I forbindelse med høring av planforslaget skal det avholdes åpent informasjonsmøte. 
Møtet avholdes i rimelig tid før høringsperiodens slutt og skal annonseres samtidig 
med høringen. 

Før forslaget kan legges ut for høring og offentlig ettersyn skal følgende endringer være 
foretatt i planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse: 
Bestemmelser: 

3. § 2.1 Rekkefølgekrav - ny bestemmelse: Før det gis igangsettingstillatelse skal det 
inngås utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding og tilpasning av berørte 
deler av Minneparken, herunder at det etableres allment tilgjengelig gangpassasje fra 
Fermannsbakken med tilhørende universelt utformet gangsti frem til området ved 
minnestøtta. Som grunnlag for avtalen skal det utarbeides en godkjent 
illustrasjonsplan, denne skal foreligge senest ved byggesøknad. 

4. Rekkefølgebestemmelse nr. 8 får endret ordlyd: Før det gis midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest skal fortau langs Fermannsbakken ferdigstilles ihht. plankart og 
utbyggingsavtale.  

5. Ny rekkefølgebestemmelse: Begrensning av bebyggelsens høyder skal tilstrebes så 
langt mulig og minimumsstandarder skal så langt mulig benyttes i prosjekteringen. 
Før det gis igangsettingstillatelse skal mulig potensiale for reduksjon av høyder i 
forhold til innsendt søknad være ettergått og avklart. 

6. Ny rekkefølgebestemmelse: Før det gis IG skal behov for utbyggingsavtale for tiltak 
på overvannsanlegg avklares. 

7. Ny rekkefølgebestemmelse: Ved byggesøknad skal alternative energikilder jordvarme 
og sjøvarme være vurdert for oppvarming.  

8. § 3.1.1 Overskriften: "Leilighet/parkeringshus" endres til "Kombinert angitt bebyggelse 
og anleggsformål". 

9. § 3.1.1 Ny generell bestemmelse: Antall parkeringsplasser med lademulighet for elbil 
skal som minimum anlegges i henhold til parkeringsforskriften og skal beregnes for 
utleieplasser og boligparkering hver for seg. I tillegg til etablerte ladepunkter skal 
samtlige plasser for boligparkering være tilrettelagt for enkel installasjon ved behov. 
Minst 1 HC-utleieplass skal ha lademulighet. 

10. § 3.1.1 Ny generell bestemmelse: For parkeringsetasjer skal fasader hvor dette er 
naturlig og overkommelig tilbakefylles med jord og sås til. Synlige takflater gis en 
miljøtilpasset overdekning, fortrinnsvis med grøntanlegg. Tiltakene skal utføres slik at 
disse danner en naturlig og tilpasset overgang til tilliggende parkområde.  
Vegger vendt mot minneparken og kirketomta skal alternativt forblendes med stablet 
naturstein der hvor tilbakefylling ikke er hensiktsmessig. 
Takflater skal ikke benyttes til uteoppold. 

11. § 3.1.1 Ny generell bestemmelse: Parkeringsanlegget skal bygges med lukkede og 
lydtette fasader mot minneparken og kirketomta. 

12. § 3.1.1 Ny generell bestemmelse: Reflekterende solcellepaneler som er synlige fra 
minneparken eller kirkeområdet tillates ikke. 
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13. § 3.1.1 Generelle bestemmelser – siste avsnitt gis endret ordlyd: Ventilasjonsrom og 
andre takoppbygg skal bygges inn og ikke dekke mer enn 10% av takflaten for hver 
enkelt bygning. Utforming og høyde på slike takoppbygg skal tilpasses bebyggelsens 
øvrige arkitektoniske karakter.  

14. Underoverskrift BAA1 endres til: BAA1 – bolig/kontor/forretning/parkeringsanlegg 

15. "Mønehøyde skal ikke overstige kote +12,6 m.o.h. endres til: Byggets høyde skal 
holdes lavere enn kote c+12,0 m.  

16. Ny bestemmelse BAA1: Gesims skal være tilbaketrukket 4 m fra byggets 
hovedfasade mot nordøst. Gulvflate foran gesims benyttes til åpent uteoppholdsareal.  
Takterrasser tillates ikke. 

17. Ny bestemmelser: Integrert kjørerampe skal bygges inn og være overdekket med 
grøntanlegg. Arealet skal ikke benyttes til uteopphold. Vegg mot syd og vest skal 
tilbakefylles med jord og gi en naturlig overgang til parken.  
Hvor tilbakefylling ikke er formålstjenlig skal stablet naturstein benyttes til forblending.  

18. Underoverskrift BAA2 endres til BAA2 – bolig/parkeringsanlegg. 

19. 3. – 4. avsnitt erstattes: Mønehøyde skal ikke overstige kote 17,70 m, gesims 16,70 
m. Alternativt kan bygget få en avtrappet takkonstruksjon mot NØ der sydvestre del 
dekker inntil halve byggets øverste etasje med mønehøyde ikke større enn 18,7 m, 
gesims 17,70 m. 

20. Ny bestemmelse BAA2: terrasse eller veranda vendt mot Minneparken kan bare 
dekke halve leilighetens fasade. Vindusflater skal være oppdelt og med avstand til 
gulv ikke mindre enn 1,5 m. Terrasse- eller verandadør skal ikke ha åpning mot 
Minneparken.  

21. Ny bestemmelse BAA2: I byggets 2. etasje kan terrasser strekkes 1 m ut over 
byggegrense. Veranda i 3. etasje kan ikke gå ut over vist byggegrense i plankartet. 
Lystett rekkverk skal benyttes på veranda. 

22. Ny bestemmelse BAA2: Parkeringsanleggets yttervegg mot sydvest og nordvest skal 
være lukket. Det benyttes tilbakefylling mot og miljøtilpasset overdekning av 
parkeringsanleggets vegger og tak som ligger åpent foran boligetasjens fasader. På 
disse etableres fortrinnsvis grøntanlegg som gir en tilpasset og naturlig overgang til 
parken.  
Takflater skal ikke benyttes til uteopphold. 
Hvor tilbakefylling ikke er formålstjenlig skal stablet naturstein benyttes til forblending. 

23. § 3.2.3 fortau får endret ordlyd: Gjelder fortau ihht. plankartet langs Fermannsbakken. 
Fortau skal etableres med bredde 2,0m. Fortau etableres med opphøyet kant i 
henhold til gjeldende vegnormal og gjennomføringsavtale med Vestfold og Telemark 
fylkeskommune.  

Plankartet: 
24. Fortau trekkes 1 m tilbake og legges tilpasset langs vist kjørebanekant i FKB-kartet.  

25. Formålsgrense for BAA2 trekkes tilsvarende 1 m tilbake slik at fortausbredde 2 m 
beholdes. 

26. Frisiktlinje fra Kirkeområdet mot fjorden tas inn som vist i Havnefrontplanen. 

Planbeskrivelsen:  
1. Denne oppdateres i nødvendig grad slik at denne kommer i overensstemmelse med 

bestemmelsene. 
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