
Fra: Odd Bernt Lindland <oddbernt60@gmail.com>
Sendt: 7. desember 2020 08:37
Til: Joacim Myra Larsen; Post
Kopi: mailto:BENTE L HELTNE
Emne: Fwd: Avklaring høyder -Garnvik gård
Vedlegg: 031220-Avklaring høyder Garnvik gård.docx.pdf

Hei!
Takker så mye for raskt og avklarende svar!
Jeg ønsker dette som et formelt høringsinnspill, og har derfor også lagt inn Kragerø kommune
som mottaker av denne mailen.

Vennlig hilsen!
Odd Bernt Lindland

---------- Forwarded message ---------
Fra: Joacim Myra Larsen <joacim.m.larsen@kragero.kommune.no>
Date: tor. 3. des. 2020 kl. 10:10
Subject: Sv: Avklaring høyder - Garnvik gård
To: Odd Bernt Lindland <oddbernt60@gmail.com>

Hei,

Dersom du ønsker dette som et formelt høringsinnspill for videre behandling, anbefaler jeg
at du sender dette til post@kragero.kommune.no

Vedrørende din merknad om bebyggelsens høyde, har du oppfattet dette korrekt. Byggets
nåværende høyde k+14,5 videreføres i nytt forslag. Dette innebærer at deler av byggets
mønehøyde økes til k+14,5 i møneretning øst-vest.

Med vennlig hilsen
Joacim Myra Larsen

Fagleder Plan

Bygg og areal

Kragerø kommune

Mobiltelefon: 99205765

Sentralbord: 35986200

www.kragero.kommune.no

Kragerø - Perlen blant
kystbyene

Fra: Odd Bernt Lindland <oddbernt60@gmail.com>
Sendt: torsdag 3. desember 2020 10:02
Til: Joacim Myra Larsen <joacim.m.larsen@kragero.kommune.no>
Emne: Avklaring høyder -Garnvik gård
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mailto:oddbernt60@gmail.com
mailto:post@kragero.kommune.no
http://www.kragero.kommune.no/
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Hei!  
Vedlagt er en forespørsel/avklaring angående høyder på nytt bygg Garnvik gård gbnr 12/26. 
 
Vennlig hilsen! 
Odd Bernt Lindland 
Mob 92032915 



Dato: 2. desember 2020 

 

SPØRSMÅL/AVKLARINGER ANGÅENDE HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING 

FOR GARNVIK GÅRD - RØRVIK, GBNR 12/26 

Vi har mottatt Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Garnvik Gård - Rørvik, gbnr 12/26 

(Deres ref 19/00378-33). Vi (min far Gunleif Lindland) er eier av Brattbakken 13. Vi har gitt innspill på 

at vi er bekymret for at vi kan miste utsikt i forbindelse med nybygget (at høyder på nye bygg ikke 

overstiger høyder på nåværende bygg, slik at nåværende utsikt til sjø og bryggeanlegg blir 

opprettholdt). Vi ønsker en avklaring på høydene på det nye bygget.

 

Nåværende utsikt fra Brattbakken 13 

Etter hva jeg kan finne ut av tilsendte og refererte dokumenter vil det bli et bygg på 2 ½ etasje med 

maks mønehøyde på kote 14,5. Nybygget plasseres, etter hva jeg kan se, på samme sted som 

eksisterende bygning (håper ikke at det kommer lengre mot sør da dette antagelig vil gå utover vår 

utsikt mot sjøen). I dokumentene leser jeg at maks kotehøyde på nåværende bygg også er 14.5 (det 

høyeste taket som er vist på bildet: Nord-Sør). Etter hva jeg kan se på tegningene vil taket som går i 

retning Øst-Vest (laveste taket på bildet) komme i samme høyde som tak Nord-Sør (kote 14,5) på det 

nye bygget. Dersom disse høydene (og plassering på samme sted som eksisterende bygg) blir 

gjeldende på bygget, kan jeg ikke se at det har noen store konsekvenser for vår utsikt.  

Har jeg forstått plandokumentene riktig?    

 

Vennlig hilsen! 

Odd Bernt Lindland (for Gunleif Lindland) 



Fra: Else Marie Skau <else.skau@gmail.com> 
Sendt: 14. desember 2020 10:06 
Til: Post 
Kopi: post@vtfk.no 
Emne: Uttale til Detaljregulering - Garnvik-Rørvik i Kragerø kommune 
Vedlegg: Uttalelse  off ettersyn- detaljregulring Garnvik-Rrørvik, grnr 12brnr26 i 

Kragerø.doc 
 
Oversender uttale fra FMF Telemark  vedr Detaljregulering av Garnvik- Rørvik 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 

FORTIDSMINNEFORENINGEN 
Telemark avdeling, 
Stiftet 30.09.1974 

 Postboks 236 Sentrum 

3701 Skien  
Org.nr.997 864 670 

 918 67 083  
e-post . else.skau@gmail.com 
 

 

 

         Skien, 19.12.2020 

Kragerø kommune, 

Enhet for bygg og areal, 

Postboks 128, 

3791 Kragerø 

 

post@kragero.kommune.no 

 

Høring og off ettersyn for detaljregulering av Garnvik-Rørvik, grne 12/26 i Kragerø 

 

Fortidsminneforeningen Telemark avdeling har mottatt dokumenter i omtalte sak, og har en 

del kommentarer til det framlagte reguleringsforslaget. 

 

Kragerø er kjent for sine mange lystgårder  og Carsten Hopstock har beskrevet lystgårdene 

rundt Kragerø i en artikkel i Fortidsminneforeningens årbok i 1955. Han skriver »… èn gård- 

helst i byens nærhet og med grei sjøadkomst, ble gjerne drevet for kjøpmannens egen regning. 

Det var hans ladegård hvorfra han om sommeren  mottok landbruksprodukter som melk, 

smør,egg, til dels kjøtt og senere poteter, frukt og grønnsaker». 

« Ladegårdene eller avlsgårdene som de ofte ble kalt, er kjent langt tilbake i norsk historie. I 

løpet av 1700-årene ble begeistringen  for naturen og landlivet stadig større og allerede i 

første halvdel av seklet begynte kjøpmennene å vise mer interesse for moderne landbruk og 

havebruk i forbindelse med sine avlsgårder.» 

 

Hovedbygningen på Rørvik ble bygget for tollinspektør Johannes Nicolay de Kløcker i 

Kragerø i perioden 1818-1824. I kraft av  å ha vært en slik ladegård eller avlsgård er det 

område som foreslås bevart som kulturmiljø i planen for lite. Bevaring også av 

driftsbygningene vil være helt grunnleggende  for denne type gårdsanlegg, både når det gjelder 

opplevelse  av miljøet og for å opprettholde  forstålsen av slike gårders funksjon som 

avlsgårder i det førindustrielle bysamfunnet. Dessuten er hovedbygningen bevart i svært 

autentisk tilstand, noe som forsterker verneverdien til hele gården. Bevisst unnlatelse av 

vedlikehold må ikke være et argument for riving.  

 

Når det gjelder tilpasning står følgende i saken: « Eksisterende låvebygning er i dårlig 

forfatning og forutsettes revet. Nytt bygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse  og 

kulturmiljø. Det stilles særlige krav til arkitektonisk utforming med hensyn til 

bebyggelsesstrultur, plassering, skala,volum og størrelse, taktekking og møneretning, 

materialbruk,fargesetting og detaljering. Bestemmelsene er styrket med hensikt å ivareta 

Garnvik sin identitet og områdets særpregede historikkse kulturmiljø.» 

Jfr også  prg.2 div. steder 

mailto:post@kragero.kommune.no


Etter Fortidsminneforeningens erfaring er slike krav lite verd. Ny bebyggelse blir uansett helt 

annerledes enn det gamle . Vi vil tvert imot på generell basis advare mot å stille slike krav, 

idet de lettere kan åpne for tillatelse til riving av kulturminner og oppbryting av kulturmiljøer. 

De skisserte  nye bygninger  har heller intet  med tilpasning å gjøre  og er helt uegnet til å   

« ivareta og videreføre Gamvik sin identitet og områdets særpregede historiske kulturmiljø» 

En må være klar over at ny arkitektur  uansett utforming ikke erstatter opprinnelige 

kulturminner. 

Kragerø kommune bør fremheve denne type kulturminner fremfor å redusere den 

kulturhistoriske kvaliteten som planen legger opp til. 

 

Avdelingen mener i tråd med uttalelse fra Fylkeskommunen sine kulturminnefaglige råd at 

området bør reguleres til bevaring  med hensynsone i medhold av Plan- og bygningslovens 

lovanvendelse, og gjennom dette gis et vern som  ett av de lystgårdsanlegg  som har vært så 

kjennetegnende for Kragerø.  

En restaurering bør ha stor mulighet til å få tilskudd fra Norsk Kulturminnefond og andre 

bidragsytere. 

 

 

Med vennlig hilsen , 

Fortidsminneforeningen 

Telemark avdeling 

For styret 

 

Else M Skau 

Styreleder 

 

 

Kopi: 

FMF, Dronningensgt 11, Oslo       post@fortidsminneforeningen.no 

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Team kulturarv,     post@vtfk.no 
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Fra: Nils Martin Stensholt <nms@kragero-energi.no> 
Sendt: 21. desember 2020 18:15 
Til: Post 
Emne: SV: Dokument 19/00378-33 Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering 

for Garnvik Gård - Rørvik, gbnr 12/26 sendt fra Kragerø kommune 
 
Viser til mottatt dokument angående detaljregulering for Garnvik gård – Rørvik, gbnr.: 12/26. 
 
Vi har vært inne og lest igjennom plan og reguleringsforslag, og har ingen spesielle anmerkinger til 
dette. 
 
Vil nevne at vi ut i fra kartverket ikke har ser ut til å ha kabler eller annet som vil komme særlig i 
konflikt med tenkt utførelse.  
Om planene skal videreføres, må utbygger sende ønske om nettilknytning og effektbehov. Vi vil ut i 
fra dette beregne anleggsbidrag i forhold til eventuell nett-tilknytning.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Nils Stensholt 
Ass. driftsleder 

 
Kragerø energi AS 
Bråteveien 6, 3772 Kragerø 
Sentralbord 35 98 48 00  
Direkte: 922 17 926 
E-post: nms@kragero-energi.no 
Web: www.krageroenergi.no 
Spenning i hverdagen,  
se vår interaktive brosjyre 
 
 
 
 
Fra: post@kragero.kommune.no [mailto:post@kragero.kommune.no]  
Sendt: 24. november 2020 11:13 
Til: 327firmapost <327firmapost@sysco.cloud> 
Emne: Dokument 19/00378-33 Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Garnvik Gård - 
Rørvik, gbnr 12/26 sendt fra Kragerø kommune 
 
Dokumentet 19/00378-33 Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Garnvik Gård - Rørvik, 
gbnr 12/26 for saken Gbnr 12/26 - Detaljregulering for Garnvik gård - Rørvik er utsendt av Kragerø 
kommune. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  
 
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

mailto:nms@kragero-energi.no
http://www.krageroenergi.no/
https://www.visbrosjyre.no/Kragero_Energi/MailView/
https://www.visbrosjyre.no/Kragero_Energi/MailView/
mailto:post@kragero.kommune.no
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Fra: Ola Johan Borgestad <o-jborge@online.no> 
Sendt: 18. desember 2020 12:41 
Til: Post 
Emne: Kommentarer til prosjektnummer 19/00378-33, Granvin gård. 
 
Vi vil takke for tilbakemelding. Vi er fornøyd med at boligen blir redusert med en etg.  
Vi vil nok en gang uttrykke en bekymring for støy i tekniske anlegg. Dette av helsemessige grunner da 
en lider av kronisk migrene og en er høysensitiv for lyder. 55 desibel er ganske mye så vi anmoder om 
at plassering av installasjonene ikke blir mot oss. Vi har ikke varmepumpe selv av disse grunnene. 
Dette vil jo også ha betydning for verdien av eiendommen vår. 
 
Vennlig hilsen 
Torill og Ola Johan Borgestad 



Fra: Hans Olav Lindrum <linh@sthf.no> 
Sendt: 11. januar 2021 11:35 
Til: Post 
Emne: VS: Merknader til planforslag  
Vedlegg: Merknader til planforslag 11.01.21.docx 
 
 
Vedlagt merknader/synspunkter til planforslag detaljregulering Garnvik gård - rørvik, gbrn 12/26. 
 
Mvh Stine myra Olsen / Hans Lindrum 



Kragerø 11. januar 2021 

 

 

 

Kragerø Kommune 

Postboks 128 

3791 KRAGERØ 

 

Merknader til planforslag – Detaljregulering for Garnvik Gård – Rørvik, gbnr 12/26 

Viser til Dokument 19/00378-33 Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Garnvik 

Gård - Rørvik, gbnr 12/26 sendt fra Kragerø kommune 24. November 2020. 

 

Telemark fylkeskommune, som har ansvar å samordne og ivareta nasjonale og regionale 

kulturminneinteresser, fraråder sterkt påtenkte tiltak, da anlegget på Garnvik Gård har stor 

regional kulturminneverdi (innspill til varsel om oppstart av detaljregulering 29.03.2019). 

Etter befaring velger kommunedirektøren å ikke ta Telemark fylkeskommunes sterke 

anbefaling til følge, og konkluderer med at låve og uthus kan rives.  Kommunedirektørens 

argumenter for dette er at det er knyttet store økonomiske utfordringer for tiltakshaver når 

det gjelder vedlikehold og restaurering. Det er viktig for oss å formidle at vi ikke finner det 

akseptabelt at økonomiske utfordringer for tiltakshaver, skal være styrende for om 

bevaringsverdige områder skal bygges ut. Dette kan skape presedens i saker der andre 

tiltakshavere har samme økonomiske utfordringer. 

Videre begrunnes kommunedirektørens innstilling med at Samlet sett er det Garnvik som 
område som utgjør verdien, bygningene samlet og sett i sammenheng utgjør de største 
kulturverdiene. Det er vår mening at dette argumentet på samme måte som det brukes for 
en utbygging, kan brukes mot. Det er nettopp den helhetlige påvirkning vi mener vil forringe 
Garnvikområdet, med økt støy, økt slitasje og endret helhetlig miljø. Garnvik Gård utgjør en 
av de siste, bynære grønne lunger i Kragerø.  
 
Vi minner om at vi ikke er helt alene om vår saksforståelse; 
Telemark fylkeskommune påpeker i sitt innspill 29.03.19: Riving av driftsbygning og uthus, 
oppføring av større leilighetsbygg med opprettelse av p-plasser vil ødelegge anlegget som 
helhet, svekke kulturminneverdien betydelig og forringe øvrige verdier for gården og 
området. 
Senest 19.12.20 (dokument 19/00378-36) påpeker fortidsminneforeningens avdeling 
Telemark i brev til Kragerø kommune, verneverdien til hele gården og at bevist unnlatelse av 
vedlikehold ikke må være et argument for riving.  
 



Vi savner plan for fremtidig bruk av tiltakshavers område mellom BBB og vår eiendom Gbnr 
12/1101. Vi ønsker å markere motstand mot at nevnte område i fremtiden blir brukt som 
felles areal for beboere i leilighetsbygget. Dersom dette blir et område for fri utfoldelse for 
byggets beboere, vil dette i stor grad endre vår bo-opplevelse negativt.         
Vi registrerer at dette området nå, etter kommunens befaring, er ryddet for vegetasjon, og 
der vegetasjonen tidligere var oppholdssted for rådyr er det nå åpent. Rådyrene, som har 
hatt opphold og vært synlige på Garnvik siden vi flyttet hit i 2006, er borte. Beboere fra 
planlagt leilighetsbygg og alt hva dette fører med seg, er i våre øyne ikke et godt bytte mot 
stillferdige rådyr. 
 
I høringens oversikt over hensikt med reguleringsplanen punkt 2.1 - krav til bebyggelse -          
1) terreng og vegetasjon,  sies det at landskapsbildet i utgangspunktet skal videreføres som i 
dag og at eksisterende terreng skal bevares så langt som praktisk mulig. Terrenginngrep skal 
begrenses og større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer skal unngås så langt 
det er praktisk mulig.  
Ved bruk av frasene i utgangspunktet og så langt det er praktisk mulig, mener vi det i praksis 
er gitt utbygger vide fullmakter til endringer. Ved en slik formulering kan utbygger selv 
definere hva videreføre er og hva man anser som praktisk mulig. Eventuell klage mot 
terrengendringer eller plassering av bygg i ettertid, vil kunne møtes av utbygger med at man 
i utgangspunktet hadde gode intensjoner, og at man videreførte terreng så langt det var 
praktisk mulig. 
 
Fortidsminneforeningen (dokument 19/00378-36) peker på at ny bebyggelse uansett 
utforming og plasserig ikke erstatter opprinnelige kulturminner og at kommunen bør 
fremheve i stedet for å redusere den kulturhistoriske kvaliteten som planen legger opp til. Vi 
slutter oss til dette og oppfordrer kommunen til å lytte til både Telemark fylkeskommune og 
Telemark fortidsminneforening sine sterke anbefalinger.  
 
Det er viktig for oss å minimere de negative konsekvensene en eventuell utbygging vil få for 
oss. Vi vil derfor påpeke følgende:  
Vi ser det som en selvfølge at det ved valg av ventilasjonsanlegg velges markedets mest 
støysvake, og at utvendig installasjon ikke plasseres mot oss. 
Det vises i plankartet to alternative adkomster til området (SKV2 og SKV3). Vi støtter forslag 
SKV3, da dette fra vår side vil gi minst støy og visualisert påvirkning. Vi støtter også forslaget 
om at planlagt lekeareal (BLK) plasseres som vist i plankart. Dette av samme grunn.  
 
 
Stine Myra Olsen og Hans Lindrum 
 
 
 
 
 
 
   
 



Fra: Petter Kjendal <petter.kjendal@kebas.no> 
Sendt: 11. januar 2021 21:15 
Til: Post 
Emne: Merknader til planforslag  
Vedlegg: Garnvik Gård.docx 
 
Hei, 
Merknader /synspunkter til planforslag Garnvik Gård. 
  
Mvh 
  
Berit og Petter Kjendal 



 

Berit & Petter Kjendal 

Brattbakken17 

3772 Kragerø        

                 Kragerø  10. Januar2021 

 

Kragerø Kommune 

Postboks 128 

3791 Kragerø 

 

Merknader til planarbeidet på Garnvik Gård  gbnr 12/26 

Vi er en av nærmeste nabo gbnr 12/832 har felles grense til Garnvik Gård og 

har noen merknader 

Vi er fornøyd med at maks møne høyde blir kote +14,5 

 Vifter og ventilasjonsanlegg må stå inne i isolerte rom med utslag ut mot 

sjøen, vi har grense inn til nytt bygg og har soverom mot dette, lyd fra vifter 

og ventilasjonsanlegg kan skape en del problemer. Vi ser det som naturlig at 

også høyeste punkt på et eventuelt ventilasjonsanlegg er maks kote +14,5  

Vi vill gjerne at utbygger kan sette opp høyde merker som viser nøyaktig 

høyde +14,5 (kan gjerne bruke vår have mur til og sette merke på) likså 

hadde det vært fint med merker som viser hjørner på bygget. 

Når det gjelder hvor nært en kan bygge mot nabogrense er vi usikre på hva 

som er tillatt, men regner med at kommunen opprettholder krav som gjelder 

inn til nabogrense. 

 

Mvh 

Berit & Petter Kjendal 



Fra: Tyke Tveit <tyke@planhuset.no> 
Sendt: 11. januar 2021 20:13 
Til: Post 
Kopi: Joacim Myra Larsen; johan.brekka@kebas.no 
Emne: Merknader Garnvik gnr. 12 bnr. 26 i Kragerø 
Vedlegg: 1385 Merknader høring reguleringsplan Garnvik gnr. 12 bnr. 26.pdf; 902-

Kontroll av Høyder MøneRev-A.pdf 
 
Hei! 
 
På vegne av tiltakshaver.  
Vedlagt merknader til høring for reguleringsplan Garnvik. 
 
Med Vennlig Hilsen 
 
Tyke Tveit 
 
Tlf:      35 99 54 40 
Direkte: 91700671 
 

 
Strandgata 2 
3750 Drangedal 
 
www.planhuset.no  
 

http://www.planhuset.no/






Topp Møne
14.900moh.

Topp Møne
14.843 moh.

Innmåling av møne er gjort med en Leica Totalstasjon MS60.

Med DR fuksjon.

Stasjonsetablering er gjort 4 fastemerker 

Fastmerker som er brukt er gjort med en Leica 400 gon prisme med

GS16 rover på toppen.

4 forskjelling observasjoner ble tatt med en leica 400 prisme med

GS16 Rover på toppen.

Stasjonsetableringen fikk et avvik i 3D på 4 mm.

Bilde av innmålt måne

Bilde av innmålt måne



       
       
E-postadresse: 
sfvtpost@statsforvalteren.no  
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2076 
3103 Tønsberg 

 Besøksadresse: 
Grev Wedels gate 1, 
3111 Tønsberg 

 Telefon: 33 37 10 00 
www.statsforvalteren.no/vt 
 
Org.nr. 974 762 501 

  Vår dato:  Vår ref: 

  11.01.2021  2019/4651 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  24.11.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Kristin Bjerkeseth Vindvad, 33372320 
  
 
 
  

Kragerø kommune 
Postboks 128 
3791 KRAGERØ 
 
 

  

 

Uttalelse til reguleringsforslag – detaljregulering – Kragerø 12/26 – Garnvik 
gård – reguleringsplan nr. 189 

Vi viser til oversendelse fra Kragerø kommune datert 24.11.2020. 
 
 
Saken gjelder 
Planforslaget legger til rette for nytt leilighetsbygg med inntil 9 boenheter. Eksisterende låvebygning 
er forutsatt revet, og nytt bygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse. Det legges til rette for 
parkeringskjeller under leilighetsbygget, og det settes av 1,5 p-plasser pr. boenhet. Det settes videre 
av område for etablering av parkeringsplass langs Rørvikveien. Det settes av eget lekeareal på 150 
m2, tiltenkt brukere av leilighetsbygget. I tillegg reguleres et større grøntområde på ca. 600 m2 i 
tilknytning til Rørvikveien. Begge grøntarealene skal opparbeides. Det er vist to regulerte adkomster 
til området (SKV2 og SKV3.  
 
Planområdet er på ca. 6,4 daa, og ligger ca. 2 km fra Kragerø sentrum. Det aktuelle området er i 
kommuneplanens arealdel for Kragerø 2014–2026 vist som boligformål, og ligger innenfor ATP 
senterområde i kommuneplanen. Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Rørvik Søndre, 
planID 199894. Det meste av Garnvik Gård er i eksisterende plan regulert som spesialområde – 611 
Bevaring bygninger. Bevaringsområdet vil i nytt planforslag få redusert areal. 
 
 
Fagavdelingenes rolle  
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke 
er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser innen miljøvern, landbruk, 
samfunnssikkerhet, helse og sosial, og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i strid med 
nasjonale eller vesentlige regionale interesser, vil vi ikke ha innsigelse til planen.  
 
For ordens skyld minner vi om at det er Statsforvalterens justis- og vergemålsavdeling som 
behandler eventuelle klager på kommunens vedtak.  
 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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Fagavdelingenes vurderinger 
 
Samfunnssikkerhet – ROS-analyse 
ROS-analysen datert 28.10.20 omfatter 6 uønskede hendelser. Ingen av risikomomentene vurderes 
til rødt/uakseptabel risiko som dermed krever avbøtende tiltak. Flomsonen (gult risikonivå) er 
markert som hensynssone og det er planlagt parkering, park og lekeplass på arealene som er 
flomutsatt. Vi savner midlertidig en utdyping av klimarelaterte uønskede hendelser, se kommentar 
nedenfor. 
 
Hensynet til klimatilpasning 
Som det fremgår av planforslaget skal det tilrettelegges for parkeringskjeller under leilighetsbygget. 
Vi minner om at det gjennomgående bør tas hensyn til forventede fremtidige klimaendringer 
gjennom klimatilpasning av planer for utbygging, se Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (2018).  
 
Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale 
klimaframskrivninger legges til grunn. «Klimaprofil Telemark», fra norsk klimaservicesenter 
(oppdatert i 2017) forespeiler en økt sannsynlighet for intens korttidsnedbør som kan skape 
utfordringer knyttet til overvann, regnflom, erosjon og jord- og sørpeskred. Slike klimarelaterte 
uønskede hendelser som urban flom, ekstremnedbør etc. vil derfor være relevant for planområdets 
ROS-analyse, og vi stiller derfor spørsmål ved vurderingen om at dette ikke er aktuelt i sjekklista. Vi 
anbefaler at det tas en ny vurdering av disse forholdene, med en evt. oppdatering av analysen.  
 
Det bør gjennomgående legges vekt på gode helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og 
arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. 
Planen bør legge opp til åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering. Mer informasjon om dette er gitt i veilederen til SPR for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (2019), DSBs temaveileder «Klimahjelperen» (2017) og NVEs 
faktaark 3/2015 «Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen».  
 
Det er positivt at planforslaget har fellesbestemmelser som krever at klima- og energiløsninger 
tilpasses spesielt innenfor planområdet, og at det ved byggesøknad skal dokumenteres klimavennlig 
energibruk og valg av klimavennlige løsninger og bygningsmateriell. 
 
Naturmangfold 
Ifølge planbeskrivelsen er det påvist to rødlistearter i planområdet, buskvikke (sterkt trua EN) og 
rødsmelle (nær truet NT), inntil hovedbygningen på Garnvik gård. I planbeskrivelsen er dette tolket 
som at disse er plantet i et blomsterbed. Statsforvalteren har gjennom kontakt med observatøren 
fått informasjon om at disse planteforekomstene er feilplassert på kartet, og at de befinner seg 
utenfor planområdet. Man kan derfor se bort fra disse forekomstene i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet.  
 
For øvrig mener vi det er moderat sannsynlighet for forekomst av naturkvaliteter av nasjonal 
interesse i planområdet, spesielt buskvikke som kan forekomme i brattkanten nord i planområdet 
(felt BBB). Slike forekomster vil bli negativt påvirket gjennom eventuelle terrengarbeider og/eller 
utskygging som følge av ny bebyggelse. På bakgrunn av at Fylkesmannen ikke hadde merknader til 
dette punktet til reguleringsvarselet har vi ingen ytterligere merknader til planforslaget.  
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Med hilsen 
 
Grethe Helgås (e.f.) 
ass. direktør i Miljøavdelingen 

  
 
Kristin Bjerkeseth Vindvad 
fagsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

 



Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Sentralbord:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Org. no.:
821 227 062

vtfk.no

1

Uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Garnvik Gård -
Rørvik - gbnr 12/ 26 - Kragerø kommune - planID 189

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 24.11.2020 vedrørende offentlig
ettersyn av reguleringsplan for Garnvik Gård i Kragerø kommune. Uttalelsesfristen er satt til
12.01.2021.

Planarbeidets hensikt og bakgrunn
Planforslaget legger til rette for nytt leilighetsbygg med inntil 9 enheter. Eksisterende låvebygning
foreslåes revet. Nytt bygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse og kulturmiljø, og tilrettelegges
med parkeringskjeller. Det settes av eget lekeareal på 150m2, tiltenkt brukere av leilighetsbygget. I
tillegg reguleres et større grøntområde på ca.600m2 i tilknytning til Rørvikveien. Arealet skal
opparbeides med bord, benker og lekeapparater til allmenn benyttelse. Sistnevnte areal er en
erstatning for tidligere regulerte lekeareal som nå erstattes av parkeringsplasser mot vest.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål og er omfattet av gjeldende
reguleringsplan for Rørvik Søndre. Hovedformålet i planen er i samsvar med overordnet plan.

Av plankart fremgår 2 regulerte adkomster til området (SKV2 og SKV3). I oversendelsen bes det om
tilbakemelding på de alternative adkomstløsningene.

Fylkeskommune har tidligere uttalt seg til varslet om oppstart av planarbeid, jfr. vårt brev av
29.02.2019, hvor vi spesielt hadde kommentarer til ivaretakelse av hensynet til kulturminner.

Fylkeskommunens roller og ansvar
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt planforslaget til uttalelse i medhold av plan- og
bygningslovens § 5-2. Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt
opp i alt planarbeid. Vi har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig
veileder. Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er
nedfelt i overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.

KRAGERØ KOMMUNE
Postboks 128
3791 KRAGERØ Seksjon for samfunn og plan

Vår dato:
Deres dato:

Vår referanse:
Deres referanse:

Vår saksbehandler:

11.01.2021
24.11.2020
20/43219-3
PlanID 189

Thale Høiskar
Heltberg
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Fylkeskommunens vurdering
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av
planforslaget som berører våre ansvarsområder:

Barn- og unge
I kommunens oversendelse av planforslaget oppgis følgende: Det settes av eget lekeareal på
150m2, tiltenkt brukere av leilighetsbygget. Området skal opparbeides med sandkasse,
lekeplassutstyr, bord og benker. I tillegg reguleres et større grøntområde på ca.600m2 i tilknytning
til Rørvikveien. Arealet skal opparbeides med bord, benker og lekeapparater til allmenn benyttelse.
Sistnevnte areal er en erstatning for tidligere regulerte lekeareal som nå erstattes av
parkeringsplasser mot vest.

I forslaget til bestemmelser gjelder pkt. 2.1.7, 2.2.4. 3.4 og 3.8 de to lekeplassene (BLK og GAA) i
planforslaget. Kommunen har gjennom pkt.2.2.4 stilt rekkefølgekrav om opparbeidelse av
områdene før det kan gis ferdigattest. Fylkeskommunen ber imidlertid kommunen om å stramme
opp bestemmelsene slik at det kommer tydeligere fram at arealene skal opparbeides til lek før det
kan gis ferdigattest. Slik bestemmelsene nå er formulert er det utydelig hva som inngår i
opparbeidelse av BLK og GAA (pkt. 2.2.4) da ordet kan er benyttet i pkt. 3.4.2 og 3.8.1.

Kommunen har spesielt bedt om tilbakemelding på de to alternative veiadkomstene til BBB. Under
temaet barn- og unge vil vi påpeke at lekeplassen BLK må lokaliseres slik at lekearealet og adkomst
til dette ikke kommer i konflikt med kjøreadkomst til BBB. Vi forstår kommunens vedtak slik at
dersom SKV3 velges skal BLK flyttes mot øst. Fylkeskommunen forutsetter på den bakgrunn at BLK
får en trafikksikker lokalisering sett i forhold til det veialternativet som velges.

Vi kan ikke se at barn- og unges interesser er spesielt vurdert i kommunens saksfremstilling. Dette
er uheldig da kommunens vurderinger er viktig for fylkeskommunens saksbehandling.
Fylkeskommunen ber om at barn- og unges arealinteresser beskrives og vurderes i fremtidige
saker.

Kulturarv
Nyere tids kulturminner
Vi viser til uttale ved varsel om oppstart og påfølgende møte og befaring vedrørende
kulturminneverdiene i planområdet. Planområdet omfatter et komplett og godt bevart gårdsanlegg
fra tiden omkring 1800. Alle bygg i planområdet er sefrak-registrerte og området regulert til
bevaring. De fleste bygg er fra før 1850, hvilket innebærer at de kommer inn under
kulturminnelovens § 25 som har som formål å hindre unødvendig tap av eldre kulturminner. Det er
relativt få bygg og anlegg fra før 1850 som er bevart og enda færre i komplett helhet som her.
Gården har også verdi som et godt bevart eksempel på kystjordbruk. Anlegget på Garnvik gård har
derfor regional kulturminneverdi.

Vi mener at planen vil innebære en vesentlig og uheldig svekkelse av kulturmiljøet, dets
kulturhistoriske verdi og attraktivitet inkl. eiendomsverdi med konsekvenser for bruk, istandsetting
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og vedlikehold. Vi velger ikke å foreslå innsigelse ettersom dette anlegget vurderes til ikke å ha
vesentlig regional verdi, men regional og stor lokal verdi. Vi vil i stedet på det aller sterkeste
fraråde å godkjenne planen i sin nåværende form og komme med noen konkrete forventninger og
forslag til forbedringer:

1. Låven og areal BBB
Vi mener det er uheldig at låvebygningen rives, både av hensyn til dens eldste del og av
hensyn til kulturmiljøet. Den har en tilstand som det er fullt mulig å forbedre og oppgradere
ved istandsetting, og vi har tidligere pekt på mulighetene. Vi ser samtidig
bruksbegrensningene bygget har og utfordringene med den sammensatte bygningskroppen
der vesentlige deler er fra tiden etter 1900.

Dersom rivning av låven aksepteres, så er foreslåtte reguleringsbestemmelser for utforming
av nybygg tilstrekkelig stramme. Vi vil likevel be om at byggegrense defineres strammere og
trekkes så langt nord i planområdet som mulig der låvebygget står i dag. Dette for å unngå
bygg tett inn mot det bevaringsverdige hovedhuset og ivareta kulturmiljøets karakter.
Hovedhusets kulturhistoriske verdi og eiendomsverdi er avhengig av tilstrekkelig avstand.

Vi forventer at stabburet som bygg eldre 1850 og vesentlig for kulturmiljøet ikke tas
ned/rives, slik planen legger opp til. Primært må det bli stående der det er og lekeareal
flyttes. Sekundært kan det flyttes som helt bygg (altså ikke tas ned/ rives) litt lengre sør der
BFS2 og SKV3 er satt opp i planen. Da må dette arealet avsettes og merkes i planen. SKV3
forventes tatt ut av planen (se egen omtale). Det er bra at det er lagt inn
rekkefølgebestemmelse knyttet til stabburet.

2. SKV3
Vi ber om at SKV3 tas ut av planen og at BFS1 og 2 slås sammen. SKV3 vil fullstendig
ødelegge kulturmiljøet som blir dominert av veiareal og med hovedhuset liggende som en
øy i midten med vei på hver side. Det må være en forutsetning å ta utgangspunkt i
eksisterende vei til arealet BBB. Løsningen med to veier vil forringe hovedhusets plassering
og virkning i omgivelsene, og dermed svekke både dets kulturhistoriske verdi og
eiendomsverdi. Konsekvensen er redusert attraktivitet og mulighet for fremtidig bruk og
vedlikehold.

3. BFS 1 og 2
Vi ber om at BFS 1 og 2 slås sammen når SKV3 tas ut. På dette arealet skal det ikke åpnes
for nye bygg. Det må klart fremkomme i bestemmelser. Garasje forventes tatt ut av dette
arealet og planen, ev. flyttet til SPA 1. Det er ikke rom for nybygg av noe slag rundt
hovedhuset, og i enda mindre grad om stabburet flyttes nordvest for hovedhuset.
Hovedhuset har behov for avstand til andre bygg for å opprettholde sin verdi, karakter og
virkning.

Hagearealet må endres fra bolig til grøntareal, da hagen her har en åpenbar egenverdi og
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verdi knyttet til hovedhus og kulturmiljø.

4. H570 bevaring kulturmiljø
Arealet BFS reguleres med hensynsone C med tilhørende bestemmelser for hovedhus,
stabbur og hage. Hovedhus og stabbur reguleres til bevaring med bestemmelser, og får
avmerking med tykk strek på plankartet. Det skal ikke åpnes for ombygginger med
konsekvenser for eksteriøret. Hagearealet skal bevares som grøntareal med åpning for
tilbakeføringer.

Setningen om at byggesaker skal oversendes kommunen strykes da det er
saksbehandlingsregel. Kommunen står fritt til å hente inn råd, og i tillegg forplikter
kulturminneloven § 25 oversendelser for dette anlegget. I utgangspunktet skal
reguleringsplanen så langt mulig ikke åpne for tvil.

Dersom disse punktene følges vil en realisering av leilighetsbygg være mulig samtidig som de
viktigste kulturmiljøverdiene i området blir ivaretatt. Det vil styrke også leilighetenes verdi dersom
Garnvik gård tas vare på som kulturhistorisk miljø med karakter og identitet.

Avslutningsvis
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut ifra de regionale og nasjonale interesser vi er satt til å
ivareta ingen ytterligere kommentarer til offentlig ettersyn av planforslaget.

Med vennlig hilsen

Gerd-Louise Wessel Thale Høiskar Heltberg
plankoordinator rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Saksbehandler
Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig tlf. 924 07 389 e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no
Thale Høiskar Heltberg – planfaglig tlf. 400 76 464 e-post: thale.heltberg@vtfk.no
Eystein M. Andersen – nyere tids kulturminner tlf. 359 17 424 e-post: eystein.m.andersen@vtfk.no
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Fra: postmottak@porsgrunn.kommune.no 
Sendt: 12. januar 2021 11:21 
Til: Post 
Emne: Dokument 20/16656-2 Uttalelse til detaljregulering for Garnvik Gård 

sendt fra Porsgrunn kommune 
Vedlegg: 20_16656-2Uttalelse til detaljregulering for Garnvik Gård.pdf 
 

Kragerø kommune 

Dokumentet 20/16656-2 Uttalelse til detaljregulering for Garnvik Gård for saken Gbnr. 12/26, 

Kragerø kommune - Detaljregulering for Garnvik Gård er utsendt av Porsgrunn kommune. Se 

vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

 

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 



Miljørettet helsevern  
i Grenland 

 

Postadresse Besøksadresse   
Porsgrunn kommune 
Postboks 128 
3901 Porsgrunn 

Storgate 153 
3915 Porsgrunn 
www.porsgrunn.kommune.no 
 

Telefon:  35 54 70 00 
Telefaks: 35 55 01 50 
Epost:postmottak@porsgrunn.kommune.no 
 

 

 

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

 

  

  
    
 
 
Deres ref. Vår ref.  Dato 
   20/16656-2  12.01.2021 
 
 
 
Uttalelse til detaljregulering for Garnvik Gård Rørvik, gbnr. 12/26 
 
Miljørettet helsevern i Grenland har mottatt detaljregulering for Garnvik Gård - Rørvik, gbnr. 12/26 til 
uttalelse. Hensikten med planen er å tilrettelegge for nytt leilighetsbygg med inntil 9 enheter. Miljørettet 
helsevern i Grenland har følgende merknader til planen: 
 
Generelt 
Det vises i reguleringsbestemmelsene punkt 2.3 Miljøforhold til T1442/2012. Vi gjør oppmerksom på at 
dette er en utdatert versjon av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. Den gjeldende 
versjonen er T-1442/2016.   
 
Støy og støv i anleggsperioden 
Miljørettet helsevern gjør oppmerksom på at det i anleggsperioden erfaringsmessig vil kunne oppstå 
forhold som er belastende for beboerne i og ved området. Dette dreier seg i første rekke om støy, 
støving og redusert sikkerhet for naboene. Miljørettet helsevern anbefaler derfor at 
reguleringsbestemmelsene inneholder klare krav til bl.a. støygrenser, arbeidstider, kompenserende tiltak 
for å redusere støy- og støvbelastning osv. i anleggsperioden. 
 
Vi viser til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) kapittel om bygge- og 
anleggsstøy, og retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) kapittel om 
begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet og foreslår følgende tillegg til 
reguleringsbestemmelsene: 
 
“For anleggsperioden gjøres tabell 4 i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) gjeldende. Dersom anleggsperioden overstiger 6 uker gjøres tabell 5 gjeldende. 
 
Det skal utarbeides en vurdering av hvilke konsekvenser anleggsarbeidet vil ha mht. 
støv/luftforurensning iht. kapittel 6.2 i retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520).” 
 
 
 
 
 

http://www.porsgrunn.kommune.no/
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Med hilsen 
 
 
 
Anders Bonden 
Rådgiver 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
Antall vedlegg:    
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Mottaker Kontaktperson Adresse Postnummer Epost 
Kragerø kommune            Postboks 128 3791 Kragerø post@kragero.kommune.no 
 
 



Fra: Anne-Kristine Aas <anneaas6@gmail.com> 
Sendt: 12. januar 2021 23:19 
Til: Post 
Emne: Rørvik gård - høringsuttalelse 
Vedlegg: Rørvik gård, merknad.docx 
 

HØRINGSUTTALELSE fra Kragerø Bys Venner 
 

Detaljregulering for Garnvik gård - Rørvik, gbnr. 12/26  
Dette gårdsanlegget er del av et særpreget historisk kulturmiljø/landskap med 

verneverdig bebyggelse, og bør bevares og ivaretas i størst mulig utstrekning. 

Vi viser til vår tidligere merknad av 31.03.2019 (vedlagt), og fastholder vårt krav om at 

en ev. nyoppbygd låve (leilighetsbygg) må beholde sitt ytre uttrykk. Den 

illustrasjonstegningen som vises i sakspapirene, tilfredsstiller ikke et slikt krav. Her vil 

vi spesielt nevne de inntegnede verandaene og vinduene. Vi ser at fylkeskommunen 

mener at det vil være fullt mulig å bevare låvens karakter.  

Der hvor det i dag er anlagt en parkeringsplass foran hovedhuset (nederst mot 

Rørvikveien), som bryter med anleggets opprinnelige utseende, bør hageanlegget 

restaureres og alléen forlenges fram til veien.   
 

Kragerø 11.01.2021 

Kragerø Bys Venner  
v/ leder Aase Lotsberg 



Planhuset as, 

Strandgata 2, 3750 Drangedal 

 

INNSPILL /MERKNAD 

Vi viser til brev av 28.02.2019 VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJREGULERING OG 

UTBYGGINGSAVTALE. REGULERINGSPLAN FOR Garnvik gård 

 

Garnvik gård er et gårdsanlegg fra omkring 1820, med stor historisk verdi som eksempel på hvordan 

slike anlegg fra den tiden så ut.  

Vi er opptatt av at detaljreguleringsplanen må ta hensyn dette. Etter vår mening bør det som er igjen 

av hele anlegget bevares og restaureres i størst mulig grad. Det vil si at låvebygningen burde kunne 

gjenoppbygges og eventuelt innredes til leiligheter, men bevare sitt ytre inntrykk.   

Vi er klar over at dette ikke er intensjonen med en utbyggingsavtale slik det skisseres i det tilsendte 

brevet, men vil likevel si tydelig ifra. 

Et eventuelt nytt og annerledes formet leilighetsbygg må tilpasses omkringliggende bygg og øvrige 

bebyggelse i høyde, form, farger og størrelse.  

Kragerø 31.03.2019 

Aase Lotsberg 

leder i Kragerø Bys Venner 

 



Fra: Wenke Wigemyr
Sendt: 19. januar 2021 10:23
Til: Post
Emne: HØRINGSUTTALELSE fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse -

Detaljregulering for Garnvik gård -Rørvik, gbnr. 12/26

HØRINGSUTTALELSE fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Detaljregulering for Garnvik gård - Rørvik, gbnr. 12/26
Råd for personer med funksjonsnedsettelse ser atleiligheter i Garnvik Gård - Rørvik, gbnr
12/26 blir universell utformet og at det blir flere hc parkeringer
Rådet ber om at sykkel gangsti blir tilrettelagtmed hardt dekke for enkel forflytning for
bevegelseshemmede
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Kragerø kommune,

Enhet for bygg og areal,

Postboks 128,

3791 Kragerø

post@kragero.kommune.no

Regulering av Garnvik - Rørvik (12/26) i Kragerø.

Kragerø og Skåtøy Historielag har behandlet saken i to møter, og yedtatt følgende:

Garnvik er en lystgård med en historie som går helt tilbake til 1818. Hovedbygningen er bevart i

autentisk stil, mens låvebygningen må settes i stand. Planene om å rive låven for å bygge leiligheter

tar ikke hensyn til Garnviks historie, identitet og det helt spesielle kulturmiljøet. Ny arkitektur kan på

ingen måte bidra til å videreføre særpreget. Det faktum at hovedbygningen er i så god stand

forsterker verneverdien for hele anlegget, og gjør det mulig å sørge for varig vern. Kragerø og Skåtøy

Historielag støtter en uttalelse fra Fortidsminneforeningen om at området må gis et vern som

lystgårdsanlegg.

For Kragerø kommune bør det være av stor interesse å bevare slike kulturminner i stedet for å støtte

en plan som ødelegger den kulturelle og historiske verdien.

Kragerø og Skåtøy Historielag
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