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Arkivsak-dok. 18/00675-17 
Saksbehandler Trond Hjellvik 
  
Saksgang Møtedato 
                      
Hovedutvalg for Plan og bygg            
 

Unntatt offentlighet 
 

Prinsippvurdering – endret reguleringsformål for Fermannsbakken 6 - 8, 
gbnr 32/355. 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Hovedutvalget for Plan og bygg innstiller på at kommende planforslag for Fermannsbakken 
prinsipielt ikke kan avvike det regulerte kombinasjonsformålet som er vist i reguleringsplan for 
Kragerø Havnfront. Hovedutvalget slutter seg til Kommunedirektørens anbefalte løsning i det 
videre planarbeidet, slik det fremgår av saksfremlegget. 
 
Saken ekspederes til: 
 
Vedlegg:  
Planforslag – Fermannsbakken: 

- Plankart 
- Reguleringsbestemmelser  
- Planbeskrivelse 
- ROS 
- Referat oppstartsmøte 
- Kommentarer fra forslagstiller v/Arkitekthuset datert 02.04.2020 

Reguleringsplan for Kragerø Havnefront: 
- Plankart 
- Reguleringsbestemmelser 

 
Referanser i saken 
Plan- og bygningsloven 
 
Bakgrunn 
Det vises til planforslag mottatt 29.10.2019 der det foreslås at kombinasjonsformål bolig/parkering 
benyttes på områdene B9 og B10 i havnefrontplanen. Dette samsvarer ikke med forutsetningene i 
Havnefrontplanen der området B9 (Fermannsbakken 4-6) er avsatt som rent boligområde B10 kan 
benyttes til bolig/kontor/forretning.  
 
Før saken fremmes for 1. gng. behandling ønsker Kommunedirektøren en avklaring av om en 
omdisponering og framtidig bruk av disse arealene som nærmere beskrevet nedenfor er en 
akseptabel endring av fremtidig arealutnyttelse for disse sentrumsnære arealene. Som det vil 
framgå vil spørsmålet i praksis gjelde B10 i særlig grad. 
 
Saksfremstilling 
Havnefrontplanens forutsetninger: 
 
Kart nedenfor viser situasjon i flyfoto samt utsnitt av havnefrontplanen. Planforslagets avgrensning 
er vist med rød stiplet linje. 
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Figur 1 Flyfoto - dagens situasjon.  

 

 
Figur 2 Utsnitt plankart Kragerø Havnefront. 

Rammer i bestemmelsene: 
Rammer for utbyggingen er fastsatt i Havnefrontplanens bestemmelser fra 2007. Kart og 
bestemmelser er i henhold til plan- og bygningsloven av 1985. 
 
Bestemmelser B9:  

§9 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIG: B9 

9.1 Eksisterende boligområde B9 tillates fortettet/fornyet. 

Bebyggelsen skal avtrappes langs gateløpet, og maksimalt være 3 etasjer over gatenivå (Fermannsbakken). Ved utformingen 
skal det tas hensyn til de tilstøtende bevaringsområdene med park og kirkebygg. 

Parkering i henhold til kommunens norm dekkes på egen tomt. 

Bestemmelser B10: 

§10 BYGGEOMRÅDE FOR BLANDET FORMÅL: B10 

10.1 Byggeområde for blandet formål, bolig, kontor, forretning tillates med maksimalt 3 etasjer. Maksimalt tillatte 
mønehøyder: C+ 12,6. 
Ved utformingen skal det tas hensyn til de tilstøtende bevaringsområdene med minnepark, bauta og kirkebygg. 
Parkering i henhold til kommunens norm dekkes på egen tomt og er ikke medregnet i tillatt BRA. B10: Tillatt bruksareal, 
BRA 2650m2. 

Av generelle bestemmelser er følgende særlig relevant for vurderingen: 
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1.1 Hensikten med reguleringsplanen 
Intensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for videreutvikling av Kragerø's havnefront med ny næringsvirksomhet, 
sentrumsnære boliger, offentlige og allmennyttige formål og publikumsområder med gode bruks- og opplevelseskvaliteter. 

Planen innebærer bla. etablering av park / lekeplass over byggeformål og trafikkformål. 

I tillegg omfatter planen deler av de eksisterende sentrumsområdene for å oppdatere planinnholdet i samsvar med 
kommunens aktuelle intensjoner med utgangspunkt i sentrumsplanen. 

2. Felles bestemmelser 

2.1 Formålsgrense er byggegrense. 

2.3 Før utbygging av de enkelte tiltakene kan igangsettes skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for hvert felt. 
Bebyggelsesplanene skal ha klare føringer når det gjelder bebyggelsesstruktur, byens historiske kulturlandskap og kulturarv, 
og lokale retningslinjer for estetiske tiltak etter §74 iPlan- og bygningsloven skal gjelde [erstattet av §§ 29-1 og 29-2 i ny pbl]. 

2.7 Omriss av ny bebyggelse vist på reguleringskart er veiledende. 

Ny bebyggelse skal ha et moderne, tidstypisk uttrykk tilpasset Kragerøs målestokk. Farge- og materialbruk skal fremgå av 
søknader for det enkelte tiltaket […] 

2.14 Minneparken skal opprettholde utsikt til sjøen. 

 
Begrepsbruk – pbl 1985 (i hht. reguleringsplanveileder T-1317): 

Kontor (kode 130):  
Kontor benyttes som formål for bebyggelse som nyttes til administrasjon, merkantil service- og tjenesteyting, konsulent- og 
engineering-bedrifter o.l. 

Forretning (kode 120):  
Reguleringsformålet forretning nyttes for bygninger, lokaler og arealer der det skal drives detalj- eller engrossalg av 
bearbeidede produkter til kunder som selv henter varene i lokalene. 

Forretning innebærer som regel stor trafikk og folketilstrømming slik at beliggenhet, trafikk- og parkeringsforhold må vurderes 
nøye. Det er imidlertid vanlig å kombinere forretninger med boligbebyggelse og andre arealbruksfunksjoner. 

 
Begrepsbruk – ny planlov (pbl 2007)/veileder kart- og planforskriften: 

Kontor (kode 1310) 

Kontor forbindes gjerne med «administrasjon» og faller da inn under formålet næringsbebyggelse. Tjenesteyting 
brukes når det er mer typisk kunderettet «produksjon». Tjenesteyting genererer normalt mer trafikk enn kontor. 

Forretninger (kode 1300) 

Formålet brukes til å definere areal for forretninger, det vil si virksomheter som i hovedsak driver med kjøp og salg 
av varer. I bestemmelsene kan det angis at det skal være forretninger for plasskrevende varehandel, annen 
detaljvarehandel eller dagligvarer. Bransjeregulering, eller konkretisering av bestemte varegrupper utover dette er 
ikke tillatt. 

Forretninger inngår også i formålene kjøpesenter og sentrumsformål. 

Forretning vil ofte være aktuelt å kombinere med andre formål, eksempelvis bolig, kontor, næring og tjenesteyting 

Parkeringshus-/anlegg (kode 2083)  

er en spesifisering av det mere generelle formålet parkering (sosi-kode 2080). 
 

Beskrivelse av planforslaget: 
 

 
Figur 3 Foreløpig planforslag. BAA1-2=kombinert formål bolig/parkering 
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Det foreslås kombinert formål bolig og parkering på hele eiendommen som omfatter delområdene 
B9 og B10 i Havnefrontplanen. Langs Fermannsbakken, innenfor BAA2, foreslås parkering i 1. 
etasje og bolig i to etasjer over denne. I den tverrstilte bygningsdelen mot Kragerøveien (BAA1) 
planlegges parkering i underetasje på bakkeplan samt i 1. etasje, i tillegg bolig i 2. etasje.  
 
Generelt:  
Bebyggelsen planlegges med høyder som ligger innenfor Havnefrontplanens rammer, dvs. 3 
etasjer for BAA2 og kote c+12,6 m for BAA1. For BAA2 er det vilkår om avtrapping av byggehøyde 
langs gateløpet. Dette vurderes som ivaretatt ved at BAA1 gjøres en etasje lavere. BAA2 
prosjekteres med saltak, mens det planlegges flatt tak for BAA1. 
 
Nedenstående illustrasjoner baserer seg på byggegrense i planforslaget er angitt som 
sammenfallende med formålsgrense som også utgjør eiendomsgrensen mot minneparken og mot 
Fermannsbakken.  
 
For Fermannsbakken er det stilt rekkefølgekrav om fortau langs ny bebyggelse. 
 

 
Figur 4 (Visualisering fra planbeskrivelsen) 

Boligdelen 

Det er laget illustrasjoner der boligdelens fasader på B10 mot Kragerøveien veksler mellom 
tilbaketrukket fasadeliv med veranda foran og mere framstikkende «arker» med mønetak som 
bryter opp fasaden.  

Bebyggelsen langs Fermannsbakken er vist med mønetak og med takoppløft mot veien og mot 
parken på motsatt side.  
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Figur 5 Snittegninger. Øverst Bygg A (B10) i høyre del, Bygg B (B9) venstre del. Nedst 
Bygg A (B10). 

Det er angitt 6 leilighet på plan 2 i bygg A samt 8 leiligheter fordelt på plan 2 og 3 i bygg B. 
Følgende illustrasjoner vist for leiligheter på plan 2.  

 
Figur 6 Leiligheter plan 2 

Parkeringsformålet 

Det foreslås parkering for korttids- og langtids utleie i tillegg til at boligene får dekket sitt 
parkeringsbehov her. Parkeringsløsningen er vist med adkomst fra Kragerøveien og med rampe 
opp til plan 2. Utkjøring fra plan 1 vil være til Kragerøveien mens plan 2 får utkjøring til 
Fermannsbakken. Parkeringsarealet på plan 2 vil være gjennomgående for BAA1 og BAA2.  
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Automatisk registrering ved innkjøring vil motvirke kødannelse ved innkjøring fra Kragerøveien. 
Parkeringsarealer er vist i skissene nedenfor. 
 

 
Figur 7 Parkering - u.etg. 

  
Figur 8 Parkering 1. etg 
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Figur 9 Skisse som viser trafikkavviklingen inn/ut 

 

Begrunnelse – parkering 

Innsendt planforslag:  

Det vises til planbeskrivelsen kap. 6.1 der det framgår at planforslaget muliggjør en etappevis 
utvikling, noe som muliggjør at parkeringsdelen kan bygges først og derved gi finansierings-
grunnlag for videre utbygging av boligdelen. 

Under kap. 8 planfaglige vurderinger vises til tomtens fordelaktige lokalisering i sentrum med 
gangavstand til servicetilbud, ferje m.v.  

Kap. 8.12: Det etableres et større parkeringstilbud til fastboende og tilreisende. Økt konkurranse i 
parkeringsmarkedet kan bidra til lavere takster. Videre at den eksisterende bebyggelse på denne 
sentrale tomta devaluerer den kontinuerlig oppgraderingen som finner sted i Kragerø sentrum og 
ikke minst med tanke på utviklingen av havnefronten. 

Ettersendt – utvidet begrunnelse datert 02.04.2020:  

Det vises til vedlagt brev og bilder.  

 

Kommunedirektørens vurdering 

For område B9 gjelder at parkering for boligene skal dekkes på egen tomt. Her anses arealbruken 
som foreslås i prinsippet å være i samsvar med forutsetningene i gjeldende plan så lenge 
parkering her begrenses til å dekke boligenes behov. B9 holdes derfor i hovedsak utenfor den 
videre diskusjonen selv om det må tas stilling til formålsendringen som foreslås også for 
bebyggelsen her. 

Når det gjelder innholdet i planforslaget som helhet vedr. f.eks. arealutnyttelse, høyder, krav til 
estetikk osv., så er heller ikke dette tema som diskuteres nå. Disse spørsmålene vurderes og 
behandles videre når saken legges frem for 1. gng. behandling etter denne prinsippavklaringen. 

Saken gjelder dermed B10 isolert og spørsmålet om etablering av parkeringshus her til 
fortrengning av fremtidig mulighet for å utnytte dette arealet til kontor- og/eller handelsvirksomhet.  

Fordeler ved å beholde kontor/næring fremfor parkering på B10 vil være at dette gir nye muligheter 
for etablering kontor-arbeidsplasser, ev. handelsvirksomhet i sentrum og man vil derved oppnå 
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både å styrke og samtidig bidra til å strekke bykjernen i denne retningen. Den forventede 
utviklingen innenfor Havnefronten og på Stilnestangen antas å øke aktiviteten i dette området og 
derved øke tomtens attraktivitet og styrke grunnlaget for denne typen etableringer. Kommunen er 
for øvrig opptatt av arbeidsplasser bl.a. som grunnlag for tilflytting.  

Det er ikke i planforslaget utført eller lagt til grunn en behovsanalyse for parkeringsplasser for 
sentrum. En slik analyse ville på bakgrunn av de kjente utviklingstrekkene og forventingene 
innenfor bytransformasjon, reiseliv og næringsliv kunne gi et estimat for et ev. udekket 
parkeringsbehovet i overskuelig fremtid. Det er naturlig i en slik sammenheng å vurdere 
sentrumsområdet fra Kirkebukta til Barthebrygga som ett felles parkeringsområde pga. relativt 
korte avstander. 

Innenfor Havnefrontplanen spesielt legges det opp til at parkeringsbehovet som genereres av den 
framtidige utbyggingen som helhet skal løses innenfor planområdet. For de ulike delområdene 
ligges det opp til full parkeringsdekning på egen tomt, ev. i nedsenket parkeringskjeller, dette 
gjelder også B9 og B10. Unntak er de kommunale parkeringsplassene som bygges ned og som i 
sin helhet skal erstattes på B4. Her planlegges nå for 300 plasser hvorav 174 vil være kommunale 
plasser som skal erstattes. Leilighetene som også planlegges på B4 i et senere byggetrinn antas å 
ville legge beslag på 1 plass pr. leilighet når disse plir realisert. Likevel kan det påregnes en større 
eller mindre tilvekst av sentrumsnære plasser i dette prosjektet.  

Totalt planlegges 300 plasser på B4. Dagens parkering på B13 overføres til P-hus på B4, totalt 
skal det etableres 174 kommunale plasser her. Også når leilighetsbyggene etableres over 
parkeringshuset i et senere byggetrinn kan det forventes en tilvekst av parkeringsplasser på B4.  

Problemet som handelsnæringen har påpekt med B4 er den økte avstanden til sentrum for deres 
kunder som tidligere kunne parkere ved ferjekaia. Dette er hevdet å kunne være uheldig for 
sentrumshandelen og negativt i forhold til konkurrerende kjøpesentra. Selv om det er relativt små 
avstander det dreier seg om vil nok parkeringsplasser ved Fermannsbakken oppfattes som 
fordelaktig av de som driver butikk i byen. 

Det må vurderes om lokaliseringen av et større parkeringshus inn mot minneparken og 
kirka/kirkeområdet er ønskelig. Det må tas stilling til om et parkeringshus gir en ønsket innramming 
av disse områdene. Det vises her til havnefrontplanens krav til føringer ift. historiske kulturlandskap 
og kulturarv. Et parkeringshus vil kreve sammenhengende flater/kjøreareal som for å få en god 
arealutnyttelse binder den arkitektoniske utformingen av bygget i større grad enn ellers. For å 
unngå ventilasjonsanlegg, stilles det krav om min. 50% åpne fasader.  

Miljøkonsekvenser 

Parkeringshus kan gi uheldig påvirkning på omgivelsene – særlig kirkeområdet og minneparken. 
Parkeringsdekker gir redusert fleksibilitet for arkitektonisk utforming og tilpasning til omgivelsene. 

Økonomikonsekvenser 

Kan gi redusert belegg på kommunale parkeringsplasser. 

Næringsmessige konsekvenser 

Sentrumsnære parkeringsplasser er positivt for handelsnæringen. 

Andre konsekvenser 

Udokumentert behov. Parkering beslaglegger sentrumsarealer for kontor/næring som i større grad 
gir grunnlag for arbeidsplasser.  

Konklusjon 

Kommunedirektøren ser det som positivt at det nå planlegges ny bebyggelse for områdene B9 og 
B10 innenfor Havnefrontplanen og er enig i at det er viktig å få den estetiske oppgraderingen av 
også disse arealene nå når planene for dette sentrale og viktige byområdet etter lang tid endelig er 
i ferd med å realiseres.  

Likevel kan ikke Kommunedirektøren anbefale at formålene for B9 og B10 i Havnefrontplanen 
endres og omreguleres fra henholdsvis bolig og bolig/kontor/forretning til et område for 
bolig/parkering.  

Det anses at parkeringsbehovet innenfor planens område er vurdert i forbindelse med godkjenning 
av planen fra 2007, og at dette blir løst tilstrekkelig på de ulike delområdene og med etablering av 
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parkeringshus på B4/Folkehjelptomta. Det er ikke dokumentert et parkeringsbehov for sentrum 
som tilsier noe annet.  

Det er videre etter kommunedirektørens oppfatning uheldig å lokalisere et parkeringsanlegg av 
foreslått omfang inn mot det bevaringsverdige kirkeområdet og minneparken. Uheldige sider ved 
dette kan være støy og ev. eksos fra de delvis åpne fasadene. I tillegg stiller et parkeringshus 
større begrensninger når det gjelder utforming av bygget, noe som antas å gi redusert fleksibilitet i 
den arkitektoniske utformingen og derved mere begrensede muligheter for tilpasning til 
omgivelsene som er vurdert som et prioritert tema for denne tomten. 

Ved å videreføre muligheter for kontor/handel i tillegg til boliger på B10 opprettholder man 
muligheter for etablering av arbeidsplasser og derved kunne bidra til økt aktivitet utvikling av denne 
delen av sentrumsområdet.  

Kommunedirektøren anbefaler på bakgrunn av dette at reguleringsformålene for både B9 og B10 
videreføres slik disse fremkommer av Havnefrontplanen. For B9 fastholdes bolig som formål med 
bestemmelser om at parkering løses på egen eiendom. For B10 anbefales på samme måte at 
bolig/kontor/næring beholdes som arealformål og at det ikke åpnes for endring av dette. Ev. kan 
det med fordel presiseres også for B10 at parkering må løses på egen eiendom, men dette vil da 
være i omfang som er tilpasset bruken av tomten.  


