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Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne 
realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen 
skal fylles ut. Referatet godkjennes av partene i etterkant av møtet. Tekst i blått inneholder 
linker til nyttige nettsteder. 

Planinitiativ og oppstartsmøte gjennomføres i henhold til FOR-2017-12-08-1950 Forskrift om behandling 
av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.  

Saksnavn: Fermannsbakken, gbnr 32/355 m.fl. 

Saksnummer: 18/00675 

Saksbehandler: Trond Hjellvik 

Møtested: Tangen, rom 305 

Møtedato: 21.03.2018 

 

Til stede fra forslagsstiller: Til stede fra kommunen: 

David Løffler (plankonsulent) Per Arstein (bygningssjef) 

Axel Carlsen (tiltakshaver) Trond Hjellvik (saksbehandler) 

 Joacim Myra Larsen (arealplanlegger) 

 Elke Karlsen (Miljørådgiver) 

 Maria W. Solem (Statens vegvesen) 

 Espen Tonning (Statens vegvesen) 

 

Supplerende dialogmøte 04.01.2019: 

Til stede fra forslagsstiller: Til stede fra kommunen: 

Axel Carlsen (tiltakshaver) Per Arstein (bygningssjef) 

David Løffler (plankonsulent) Trond Hjellvik (saksbehandler) 

Grethe Haustveit (plankonsulent) Joacim Myra Larsen (arealplanlegger) 

 

1.  Bakgrunnen for oppstartsmøtet 

Etter avholdt oppstartsmøte 21.03.2018 har tiltakshaver revidert sine utbyggingsplaner. De endrede 
planene ble gjennomgått i et dialogmøte 04.01.2019. Referatet er bearbeidet og deretter revidert og 
tilpasset de endrede/nedjusterte planene.  

Eiendommen g/b nr. 32/355 består av 3 bygninger og er regulert i Havnefrontplanen fra 2007 som 
område B9 og B10, begge med forutsetning om utarbeidelse av bebyggelsesplan. B9 er vist med 
boligformål, her er det 2 eldre boligbygg i dag som erstattes. B10, «Hagenbygget» er vist med kombinert 
formål bolig, kontor, forretning. Også denne bygningen erstattes i sin helhet. Reguleringsplanen vil slå 
sammen B9 og B10 til ett planområde. 

Det er nå ønskelig å bebygge eiendommen med to volumer som muliggjør en trinnløs utbygging. Ny 
bebyggelse planlegges med 2 plan parkering og leiligheter i 1 – 2 etasjer over dette. Det angis ca. 100 p-
plasser og 14 leiligheter. Utbyggingen vil holdes innenfor eiendommen som utgjør ca. 2,2 daa.  

Materiale som forelå fra forslagsstiller til oppstartsmøtet: 

- Planskisse 

- Redegjørelse 

- Foreløpige tegninger 
 

https://lovdata.no/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/forskrift/2017-12-08-1950
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Dialogmøte:  

- Reviderte tegninger og situasjonsplan. 
 
  

2.  Planforutsetninger 

Reguleringsplanform : Jfr. PBL kapittel 12 x Detaljregulering  Områderegulering 

Merknad:  

Følgende overordnede planer er relevante for området (regionale planer, areal og transportplaner (ATP), 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdereguleringsplaner, temaplaner med mer): 

Arealplaner: 

PlanID Godkjent Plannavn Tema/Formål (som blir berørt) 

2015001 03.09.15 Kragerø kommune - Kommuneplanens 
arealdel 2014 – 2026 

Sentrumsformål 

Andre planer: 

«En plass flere rom»  – Vinnerutkast arkitektkonkurranse for Kirkeområdet 2014, Mareld 
landskapsarkitekter AB. 

ATP-Telemark. 

Trafikksikkerhetsplan for Kragerø Kommune 2014 – 2018. 

  

Ny plan vil erstatte helt eller delvis følgende andre planer (reguleringsplaner, bebyggelsesplaner 
mm): 

PlanID Godkjent Plannavn 

2007134A 14.2.2007 Kragerø Havnefront Overstyrer del av plan 

 

Merknad:  

 

Pågår det annet planarbeid i nærområdet?  x Ja    Nei 

Merknad: B4. B13.B11 Trikotasjen – oppstartsmøte bestillt. 

 

Vil planforslaget samsvare med overordnet plan?  x Ja   Nei  

Merknad: Sentrumsformål  

 

Utløser planforslaget krav om KU/planprogram?   Ja  x Nei 

Jfr. Forskrift om konsekvensutredninger samt hjelpemiddel 50-014 i Grenlandsstandarden 

 
Merknad: Kommunens vurdering: 

Vedr. §6 bokstav b): Vurdert som tiltak etter Vedlegg I punkt 24: Tiltaket har bruksareal 
mindre enn 15.000 m² og faller dermed ikke inn under kravet. 

Vedr. §8 bokstav a): Vurdert som tiltak etter Vedlegg II punkt 10 b): Tiltaket er ikke vurdert 
i tidligere plan, tiltaket er delvis i samsvar med tidligere plan. Tiltaket skal vurderes etter § 
10. 

Vurdering etter § 10: Tiltaket erstatter eksisterende bebyggelse, gir fortetting og noe økt 
byggehøyde i byområde. Gir økt trafikk i eksisterende avkjørsel/kryss, men dette medfører 

http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#map018
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854
http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/grenlandsstandarden/50-014.pdf
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ikke vesentlig risiko og kompenseres noe av annet tiltak (nytt fortau). Byggets størrelse og 
plassering gir vesentlig visuell påvirkning av de bakenforliggende omgivelser med 
kirkeområdet, minneparken med siktkorridor og selve kirka. Tiltaket ligger i strandsona, 
eksponert mot sjø og blir et element i den fremtidige samlede sjøfront-bebyggelsen i 
Kragerø. Tiltakets påvirkning av bygde omgivelser krever etter kommunens oppfatning 
ikke konsekvensutredning, men det forutsettes at temaet vurderes spesielt og tilstrekkelig.  

Tiltaket faller ikke innenfor øvrige kriterier som skal vurderes etter § 10. 

 

Vil ny plan utløse behov for utbyggingsavtale?  x Ja   Nei 

Jfr. PBL kapittel 17 

Merknad: Vurderes: Off. veg (fortau m.v.). Tiltak på VA-anlegg (overvann). 

 

Har kommunen tilfredsstillende kartgrunnlag for området?   x Ja   Nei 

Merknad: Oppdatert FKB kartdata pr. 6. juni 2017 eller senere skal benyttes.  

 

Foreligger det usikre eiendomsgrenser innenfor planområdet?    Ja  x Nei 

Merknad: Inneholder planområdet usikre eiendomsgrenser - og juridiske grenser på plankartet 
er ment å følge disse - bør grensene måles inn. 

 

Planforslaget må forholde seg til følgende rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser:  
(i planbeskrivelsen må forslagsstiller synliggjøre hvordan man har forholdt seg til disse) 

Rikspolitiske retningslinjer, jfr. PBL 1985 § 17-1 første ledd 

x  for styrking av barn og unges interesser 

  for vernede vassdrag 

Statlige planretningslinjer, jfr. PBL 2008 § 6-2 

x  for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

x  Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning  

x  for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Rikspolitiske bestemmelser, jfr. PBL 1985 § 17-1 annet ledd 

  for kjøpesentre  

Statlige planbestemmelser, jfr. PBL 2008 § 6-3 

(Der var ingen gjeldende SPB'er på møtetidspunktet.) 

3. Krav til varsel om oppstart av planarbeidet  

Jfr. Forhåndsvarsle oppstart av planarbeid 52-02 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Rutine 52-02 med tilhørende hjelpemidler beskriver 
hva varselet og annonsen skal inneholde. Liste over høringsparter utarbeides på grunnlag av 52-023 
Felles varslingsliste.  

NB! Forslag til varslingsmaterialet skal alltid oversendes saksbehandler for vurdering før varsling. 

NB! Alt materiale til regionale myndigheter – blant annet sosifil av varslingsgrensen – skal sendes som 
vedlegg til epost. Husk å oppgi planident (Plan-id fås av saksbehandler seinest ved tilbakemelding på 
varslingsmaterialet). 

http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#map025
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1985-06-14-77/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/1995/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk.html?id=519347
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/1994/t-1078-vernede-vassdrag.html?id=425432
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-2#KAPITTEL_2-2
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469?q=klimatilpasning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469?q=klimatilpasning
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1985-06-14-77/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-27-742
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-2#KAPITTEL_2-2
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/statlige-planoppgaver/statlige-planbestemmelser-spb/id664273/
http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/grenlandsstandarden/#heading-h2-5
http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/grenlandsstandarden/52-023x.xlsx
http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/grenlandsstandarden/52-023x.xlsx
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4. Viktige utredningsbehov for planarbeidet – kommunens foreløpige vurdering 

Jfr. Sjekkliste for reguleringsplaner 50-011 

Hovedtema  Spesielt viktige punkter for denne plansaken 

4.1 Planfaglige vurderinger  Overvann (kapasitet). Vei/trafikk.  

4.2 Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger   

4.3 Miljøvernfaglige vurderinger  Forurenset grunn. 

4.4 Kulturlandskap og kulturminner  Minneparken. Kirkeområdet.  

4.5 Samfunnssikkerhet - Risiko og Sårbarhet  Trafikksikkerhet. Grunnforhold. 

4.6 Barn/unge, funksjonshemmede og eldres 
interesser 

  

4.7 Veg- og vegtekniske forhold / trafikksikkerhet  Avkjørsel. Fortau.  

4.8 Andre kommentarer   

5. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

Forslagsstiller er gjort kjent med Grenlandsstandardens sjekkliste for reguleringsplaner (50-011), og krav 
til materialet ved innsending av forslag til reguleringsplaner (52-013). Lista nedenfor viser hvilke 
forventninger kommunen har til komplett materiale på bakgrunn av det vi er kjent med på oppstartsmøtet. 
Forslagsstiller er ansvarlig for å vurdere behov for ytterligere dokumentasjon som et resultat av 
de tilbakemeldinger man får ved varsel om oppstart og eventuelt seinere i prosessen. 

Skal alltid foreligge: 

Målestokkriktig plankart som pdf-fil x 

Sosifil x 

Planbestemmelser x 

Planbeskrivelse  x 

Liste over hvem som er varslet x 

Varslingsbrev  x 

Avisannonse  x 

Kopi av innkomne merknader x 

Utfylt sjekkliste (50-011)  x 

  

NB! Ved eventuelle funn av nye naturtyper i forbindelse med reguleringsplanarbeid som 
utløser konsekvensutredning skal dette sendes kommunen sammen med det øvrige 
planmaterialet (kartfil og tekstfil på gjeldende format) – jfr. §8 i forskrift om konsekvens-
utredninger. 

x 

  

Vurderes i den enkelte sak: 

Målestokkriktig illustrasjonsplan som pdf-fil x 

Fotomontasjer  x1 

Sol-/skyggediagram  

Perspektivtegninger  x 

Lengdesnitt gjennom området x 

Byggetegninger   

Modell (digital)  

Vegprofiler  

Landskapsanalyser   x2 

Annet  

  

http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/grenlandsstandarden/#heading-h2-5
http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/grenlandsstandarden/50-011.xlsm
http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/grenlandsstandarden/52-013.pdf
http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/grenlandsstandarden/50-011.xlsm
http://lovdata.no/forskrift/2014-12-19-1726/§8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726
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1) Som minimum vise stiliserte bygningskropper, høyde og volum. 
2) Virkning for minneparken og omkringliggende bebyggelse. 

I vurderingen av hvilke vedlegg som skal utarbeides i den enkelte sak skal det legges til grunn at den 
dokumentasjon man benytter i størst mulig grad skal synliggjøre konsekvensene av utbyggingen slik det 
er åpnet for i bestemmelsene. 

6. Spesielle forhold med hensyn til kommunaltekniske anlegg 

 Merknader: 

Veg Avkjørsel - avstand til kryss/rundkjøring. Fortau. 

Vann 
Avklares med VAR. 

Avløp 

Overvann Usikker kapasitet på eksisterende nett. Avklares med Vei og park. 

Renovasjon Avklares med Vei og park 

Annet  

7. Drøfting 

(Viktige synspunkter/forhold som kommer fram i diskusjonen.) 

Byggets utforming med tanke på god plassutnyttelse for p-plasser i 2 plan og med leiligheter i 1-2 plan 
over. Utvendige kjøreramper mellom p-plan.  

Trafikkforhold:  

Alternativer for inn-/utkjørsel har vært vurdert og tiltakshaver konkluderer med at en adkomst direkte fra 
nåværende rundkjøring vil være den beste løsningen. Det skal benyttes automatisk betalingsløsning. 
Dette vil gi inn og utkjøring med rask trafikkavvikling uten fare for kødannelse på innfartsveien. 

Endret avkjørsel til fylkesveien krever utbyggingsavtale. 

Det er viktig at det etableres bare ett krysningspunkt mellom gående og kjørende til/fra parkeringshuset.  

Foreslått plangrense langs Fermannsbakken følger eiendomsgrensa slik at veiarealet faller utenfor. 
Kommunens oppfatning er at plangrense må legges til veiens midtlinje og regulert fortau tas inn i planen 
med rekkefølgekrav. 

Bebyggelsen planlegges med to adskilte volumer. Det vil være mulig å etablere en gjennomgang mellom 
disse fra Fermannsbakken til minneparken, noe som etter kommunens oppfatning vil være positivt.  

Grunnforhold:  

Det er uavklarte grunnforhold og muligheter for forurenset grunn i området. Tiltakshaver er innforstått 
med at det stilles krav til dokumentasjon av grunnforhold og miljøtilstand ved innlevering av planforslaget 
til 1. gng. behandling. Dette inngår i ROS. 

Planavgrensning:  

Tiltakshaver har foreslått plangrense likt med eiendomsgrense. SVV fremholder at det er behov for å 
flytte denne mot vest til Kragerøveiens midtlinje og mot syd slik at den ivaretar evt. flytting av avkjørselen 
i den retningen. 

I Fermannsbakken legges plangrense til veiens midtlinje. 

8. Kommunens foreløpige råd og vurderinger 

 Gjennomført ROS skal danne grunnlag for planforslaget. 

 Grunnforhold må dokumenteres i planforslaget. Dette gjelder hele byggeområdet og skal tas inn i 
ROS. For B10, hvor det er begrunnet mistanke om forurenset grunn, skal også miljøtilstanden 
dokumenteres. 



REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Nr 52-012 

 

52-012 Godkjenningsdato: 11.12.2015     Side 6 av 7 

 

 Plassering av avkjørsel må legges etter anvisning/tilbakemelding fra Statens vegvesen. SVV gjør 
en helhetlig vurdering m.o.t. fremtidig kryssløsning og avkjørsel til sentrumstunnel i 
Fermannsbakken. 

 Fortau må reguleres langs bebyggelsen i Fermannsbakken fra Kirketomta til rundkjøringen. 
Fortau gis rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

 Minneparkens kvaliteter som minnested må ivaretas. Virkning for minneparken med 
utsiktskorridorer må visualiseres og beskrives. 

 Fortau og øvrige tiltak som berører offentlig vei krever utbyggingsavtale. 

 Fermannsbakken 6 er SEFRAK-registrert (ID 0815-0502-227) datert etter 1850. Bygningens 
verneverdi avklares.  

 Aktuelle utbyggingsavtaler varsles ved oppstart. Dersom kravet om utbyggingsavtale frafalles, 
skal dette meddeles skriftlig og fremgå av plansaken. 

 Det forutsettes at det avholdes minimum ett dialogmøte underveis i planfasen og før planforslaget 
sendes inn. Flere møter kan avholdes ved behov på initiativ fra tiltakshaver/ansvarlig søker eller 
kommunen.  

 Forslagsstiller skal vurdere om det vil være behov for å avholde informasjonsmøte.  

 

9. Prosessen videre 

Når antar forslagsstiller at komplett planmateriale sendes kommunen?  (Ikke besvart) 

Frist for merknader ved varsling av planoppstart er 4 uker.  

Kommunen leverer liste over naboer og rettighetshavere i området som skal varsles. Øvrige 
høringsparter hentes fra felles varslingsliste på Grenlandsstandardens hjemmeside. 

Før utsendelse skal komplett varslingsmateriale og sosi-fil med planavgrensning sendes inn, samlet, til 
saksbehandler for gjennomgang/godkjenning, registrering i kommunens planregister og publisering på 
egen hjemmeside.  

Kunngjøring og varsel om planoppstart skjer i henhold til forskrift 2017-12-08-1950, §5.  
Varselet om at planarbeidet starter opp skal være vedlagt planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet, 
eller opplyse om hvor dette er tilgjengelig. 

Merknad: Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om 
forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og 
behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10, jfr. pbl kapittel 12-11. 

10. Bekreftelser 

Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet. 

Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.  Naboprotester, 
protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring 
av planforslaget, ev. endring av fremdriften i behandlingsprosessen. 

Kommunen har opplyst om gjeldende gebyrregulativ for behandling av plansaker. 

11. Materiale utdelt til forslagsstiller på oppstartsmøtet 

-  

12. Materiale som er avtalt ettersendes etter møtet 

- Planskisse – plan og designkonkurranse Kirketomta 2014. 

http://nyweb.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/grenlandsstandarden/50-011.xlsm
https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-12-08-1950/§5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-11
https://www.kragero.kommune.no/tjenester/skjemaer-priser-og-gebyrer/priser-og-gebyrer/areal-bygg-eiendom-og-miljo/byggsaksgebyrer/



