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KRAGERØ KOMMUNE - 

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR  
"BRÅTØYSKOGEN", - SKÅTØY 
GNR. 30 BNR. 160 M. FL. -  KRAGERØ KOMMUNE. 

REGULERINGSBESTEMMELSER. 

Dato for Kragerø kommunestyres godkjenning 05.10.2017

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på plankart i 
målestokk 1:2000, datert 14.04.04, samt for reguleringsendringen i Myrakilen, vist på plankartutsnitt i 
målestokk 1:500 datert 21.04.2017 
Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse på kommunens eiendom på 
Bråtøyskogen. Området ligger i kommuneplanens arealdel som nytt boligområde. 

Området reguleres til følgende formål: 

1   Byggeområder -   Boliger - nye eneboliger 
- eksisterende bolig 
Fritidsbebyggelse - eksisterende 
Industri/lager 
Kombinert båtnaust/driftsbygning 

3 Offentlige trafikkområder - Kjørevei 
Bussholdeplass 
Offentlig brygge 
Offentlig parkering 

4 Offentlige friområder - Idrett/lek 
 5 Fareområde - Høyspent/trafo 

6 Spesialområder -  Friluftsområde - land 
Friluftsområde - sjø  
Privat småbåtanlegg – landdelen 
Kommunaltekniske anlegg 
Bevaring - bygninger og anlegg 
Bevaring - landskap og vegetasjon 

7. Fellesområder - Felles adkomstvei/avkjørsel  
Felles parkering 
Felles lekeareal 

Andre bestemmelser – 

8. Gjerder; - utforming og plassering.
9. Fellesbestemmelser

PBL. §25: REGULERINGSFORMÅL/ANDRE REGULERINGSBESTEMMELSER  

myrajl
Stempel
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§ 1.   BYGGEOMRÅDER 
 

1.0 Generelt. 
 

  I byggeområder kan eksisterende bebyggelse forandres eller bygges til etter 
gjeldende forskrifter og vedtekter.  
All bebyggelsen skal være godt tilpasset terrenget og lokal byggeskikk og større 
gravearbeider skal unngås. Silhuettvirkning som ikke harmonerer med omkringliggende 
bebyggelse, terreng og miljø skal unngås. 

  Bebyggelsen skal utføres i tråd med gjeldene regler for areal og høyder nedfelt i  
Kommuneplan for Kragerø - arealdelen.  
Uthus/garasjer skal eksteriørmessig tilpasse hovedhuset på eiendommen når det gjelder 
form og materialbruk. Uthus/garasje skal kun gjelde for boliger og må ikke innredes til 
boligrom. Maksimal størrelse er 45 m² BYA.  
 

1.1   Boligbebyggelse. 
 

I området kan det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Eiendommen skal 
benyttes til helårs beboelse. All ny bebyggelse med rom for varig opphold skal oppføres 
med radonfelle. 
Plassering av garasje og boder skal være vist på situasjonsplan som følger 
byggemelding for bolighuset, selv om disse ikke skal føres opp samtidig med dette. 
Bebyggelsens endelige plassering på tomta kan også fastsettes av det faste utvalg for 
plansaker,- som skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at 
bygninger i samme byggeflukt får en enhetlig og harmonisk utførelse.  
Bygninger kan føres opp med gesimshøyde ikke over 3,5 m, saltak og maksimal 
mønetakhøyde på 7 m fra planert gjennomsnittlig terreng. 
Maksimalt BYA på 15% av netto tomt,- % BYA  =  15%. 

  Maksimal TU på 25% av netto tomt,- % TU  =  25%. 
     

1.1.1 Nytt boligområde - Bo 1. 
 

Området kan bygges ut med 4 eneboliger.  
 

1.1.2 Nytt boligområde - Bo 2. 
 

Området kan bygges ut med 2 eneboliger.  
 
1.1.3 Nytt boligområde - Bo 3. 

 
Området kan bygges ut med 9 eneboliger.  
 

1.1.4 Nytt boligområde - Bo 4.  
 

Området kan bygges ut med 2 eneboliger.  
 

1.1.5 Eksisterende boliger.  
 

Omfatter områder med eksisterende boliger. Disse kan bygges om og til etter gjeldende 
regler og det faste utvalg for plansakers skjønn. På eiendommen G/bnr. 30/562 kan det 
oppføres ny garasje/uthus 

 
1.2       Fritidsbebyggelse. 
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  Omfatter område med eksisterende fritidsbebyggelse.  
  
  Hytter - 
  Eksisterende hytter kan bygges om og utvides opp til 100 m2 BYA. 
  Hytter som ligger i den ytre del av strandsonen, fra 0 til 50 m fra standlinjen, skal ha 

maksimal gesims og mønehøyde på hhv. 3 m og 4,5 m.   
Bak en ytre strandsone på 50 m, der hvor terrengmessige forhold tillater det, kan 
hyttene ha maksimal gesims- og mønehøyde på hhv. 3 m og 6 m. 

  Terrasser skal føres opp forbundet med bebyggelsen. Høye pilarer eller grunnmurer 
skal unngås. 

  Ved søknad om utbygging av bygning med to eller flere bruksenheter under samme 
tak, gjelder tilsvarende øvre arealgrense. Slike bygninger kan heller ikke splittes opp i 
frittstående bygninger med selvstendige enheter.  

 
  Anneks  - 
  På fritidseiendom kan eksisterende anneks bygges om eventuelt utvides til maksimalt 

30 m2 BYA. Dette gjelder kun dersom bygningen i dag er på minimum 10 m2 BYA og 
kun for ett anneks på hver eiendom.  

  Anneks som ligger i den ytre del av strandsonen, fra 0 til 50 m fra standlinjen, skal ha 
maksimal gesims og mønehøyde på hhv. 2,5 m og 4,0 m.   

  Bak en ytre strandsone på 50 m, kan anneks, der hvor terrengmessige forhold tillater 
det, ha maksimal gesims- og mønehøyde på hhv. 2,5 m og 4,5 m. 

  Det tillates ikke endret bruk av annekset. 
  Bare anneks i umiddelbar nærhet til hovedbygning tillates utbygd. Anneks som har 

perifer beliggenhet i forhold til hovedbygning, eller ligger nærmere sjøen enn 
hovedbygningen, forutsettes flyttet til dennes umiddelbare nærhet, slik at bygningen 
vil danne tun med denne.  

  Ved flytting av anneks som har tilknytning til brygge, må også brygge ved anneksets 
opprinnelige plassering fjernes.    

  Det tillates ikke fradelt egen parsell for annekset. 
  Bygninger som har kombinasjonsbruk, f.eks. båthus/anneks, uthus/anneks el. lign., vil 

bli vurdert ut fra hovedbruken. De tillates kun utbygget inntil 30 m2 BYA, inkludert alle 
funksjoner. 

  På eldre bolig- og landbrukseiendommer som i dag benyttes til fritidsformål, kan 
eksisterende bryggerhus bygges ut etter anneksreglene. 

  Terrasser skal føres opp forbundet med bebyggelsen. Høye pilarer eller grunnmurer 
skal unngås og det tillates ikke kjeller. 

 
  Uthus - 
  Til hver fritidseiendom kan det oppføres én bod/uthus på inntil 15 m2 BYA, plassert i 

umiddelbar nærhet eller slik at dette danner tun med hovedbygningen.  
  Uthus som ligger i den ytre del av strandsonen, fra 0 til 50 m fra standlinjen, skal ha 

maksimal gesims og mønehøyde på hhv. 2,5 m og 3,5 m.   
  Bak en ytre strandsone på 50 m, kan uthus, der hvor terrengmessige forhold tillater 

det, ha maksimal gesims- og mønehøyde på hhv. 2,5 m og 4,0 m, over 
gjennomsnittlig planert terreng.  

  Uthus skal føres opp uten isolasjon og innvendig kledning, med vinduer i begrenset 
omfang for nødvendig dagslys.  

  Høye pilarer eller grunnmurer skal unngås og det tillates ikke kjeller. 
 
 
  På eldre bolig- og landbrukseiendommer som i dag benyttes til fritidsformål, tillates 
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ikke uthus utvidet eller bruksendret. Der hvor bygningsmiljøet er av bevaringsverdig 
karakter, kan uthus eller deler av dette tas i bruk for rom for varig opphold,- uten at 
dette danner egne enheter. Bygningen tillates ikke utvidet i areal eller volum. 

  Ved gjennomføring av slike tiltak stilles det strenge antikvariske krav. 
 

1.3       Industri/lager. 
 

Omfatter to områder som kan benyttes til lager og småindustri. Det tillates ikke etablert 
bedrifter som ved støy eller pga. andre forurensninger ved produksjon og/eller trafikk vil 
være til vesentlig ulempe for beboerne i omliggende boligområder. 
 

 1.3.1  IO 1.  
Omfatter et område som ligger langs Skåtøyveien. I dette område kan det oppføres 
bygninger og innretninger i tilknytning til områdets funksjoner. 
Nye bygninger kan føres opp med gesimshøyde ikke over 4 m, saltak og maksimal 
mønetakhøyde på 6 m fra planert gjennomsnittlig terreng. 
Eksisterende bygning kan bygges om og til i hht. de lover og regler som gjelder. 
 

 1.3.2  IO 2.  
Omfatter et område ved Korset som kan benyttes til sjørelatert virksomhet med behov for 
direkte adkomst fra sjøen. Før tiltak som berører sjøbunnen kan iverksettes, må Norsk 
Sjøfartsmuseum foreta marinarkeologisk undersøkelse. 

 
1.4 Kombinert båthus/driftsbygning. 

 
Omfatter et område med eksisterende båtnaust kombinert med driftsbygning for 
fiskebruk.  
Eiendommen kan benyttes til oppbevaring av fiskeutstyr samt til delvis overnatting i 
forbindelse med fiske.  

 
 
§ 3.    OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER. 
 

3.1       Kjørevei 
 

Omfatter den eksisterende Skåtøyveien, kommunal vei med veibredde på 3 m. 
Byggegrense er på 15 m fra senter vei. 
Avkjørsel fra kommunal vei skal utformes med frisiktssoner på 4x35 m til begge sider, og 
uten sikthindringer på over 0,5 m over tilstøtende veiers veibanenivå.  
Veien kan vedlikeholdes og utbedres. 
 

3.2       Bussholdeplass 
 
  Området omfatter bussholdeplass langs Skåtøyveien som vist i planen.  
 

3.3       Offentlig brygge 
 

Omfatter en kommunal brygge ved enden av Skåtøyveien. Bryggen kan benyttes av 
allmennheten for av- og påstigning samt korte opphold.  
 

3.4       Offentlig parkering 
Omfatter et område ved innkjøring til Mellommyra som skal opparbeides til 
parkeringsplass tilgjengelig for allmennheten. 
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§ 4.    OFFENTLIGE FRIOMRÅDER. 
 

4.1       Offentlig idrett/lek 
 

Omfatter eksisterende tennisbane og idrettsplass på ”Mellommyra”.  
 
 
§ 5.  FAREOMRÅDER 
 

5.1    Høyspent. 
 

 I området er det vist høyspenttrasé med sikringssone på 20 meter. I denne sonen 
tillates ikke oppført bygninger eller andre varige konstruksjoner.  

  
5.2    Trafo. 
  

Omfatter områder for eksisterende trafo. Ved endring av anlegget, skal dette tilpasses 
terrenget på en skånsom måte.  

 
 
§ 6.     SPESIALOMRÅDER 

 
 

6.1   Friluftsområder - land. 
 

  Området skal bevares som naturområde og være tilgjengelig for allmennheten. 
Eksisterende natur og naturpreg skal bevares.  
I dette området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som 
etter det faste utvalg for plansakers skjønn er til hinder for områdets bruk som 
friluftsområde. Friluftsområdet langs Skåtøyveien kan benyttes til veigrøft, snøopplag og 
til  forsiktig utvidelse av veien. 

 Det kan opparbeides badeplass på Korset sør for Skåtøyveien som vist i planen. 
Bygningsrådet kan godkjenne oppført mindre bygg og anlegg med tilknytning til 
badeplassen, for eksempel toalett. 
 

6.2 Friluftsområde i sjø. 
 

Omfatter sjøområdet utenfor strandlinjen.  
Eksisterende bryggeanlegg kan utbedres, og eventuelt bygges ut etter det faste utvalg for 
plansakers skjønn. Brygger skal ikke overstige 12 m² dekke.  
Molo, flytebrygger og bølgebrytere tillates ikke.  

  
6.3 Privat småbåthavn, land. 
 
 Omfatter eksisterende bryggeanlegg. Disse kan utbedres, og eventuelt bygges ut etter 

gjeldende lover og regler.  
 Det kan etableres felles bryggeanlegg på eiendommen 30/160 som kan benyttes av 

boligområdene etter nærmere avtale med grunneier. 
 Før tiltak som berører sjøbunnen kan iverksettes, må Norsk Sjøfartsmuseum foreta 

marinarkologisk undersøkelse.  
 Vest for eksisterende brygge i Myrakilen kan det etableres ny brygge for bolig nr. 5, 6, 

7, 8 og 9 i Bo 3 og for bolig nr. 1 og 2 i Bo 4. Bryggeanlegget skal utformes slik at det 
ikke begrenser allmennhetens friluftsinteresser i 100-metersbeltet. Bryggeanlegget 
skal utformes med tilgjengelighet for bevegelseshemmede 
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6.4   Kommunaltekniske anlegg. 

 
Omfatter områder hvor det kan anlegges renseanlegg og pumpestasjon, med nødvendig 
konstruksjoner i tilknytning til dette. Anlegget skal gis en diskret og terrengtilpasset 
utforming og om mulig graves delvis ned i terrenget. Omfatter også områder avsatt for 
felles renovasjon ved boligområdene.  

 
 
6.5       Bevaring – bygninger og anlegg. 
 

Omfatter den gamle gårdsbebyggelsen på Korset som på grunn av bygningenes og 
bygningsmiljøets spesielle karakter, anses som bevaringsverdig.      

 
Bygninger som er regulert til bevaring tillates ikke revet. En skadet bygning eller deler av 
denne kan nektes revet dersom det etter kommunens skjønn ikke anses som urimelig å 
pålegge eieren å sette i stand bygningen. 

 
  Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges, forutsatt at 

bygningenes ekstriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og 
farger blir opprettholdt.  Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere 
dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller 
områdets karakter. 

 
Ved utbedring, reparasjon og evt. gjenoppføring, skal opprinnelige bygningsdeler i størst 
mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng.  

 
  Tiltak av enhver art i dette området skal godkjennes av kommunen etter at antikvarisk 

myndighet/fylkeskonservatoren har uttalt seg. 
  
 6.6 Bevaring – vegetasjon og landskap. 
   

Omfatter området ”Korset – Kikkerheia, Bråtøy”, som ved registrering av verdifulle 
naturtyper for biomangfold i Kragerø kommune (av 2003) er vurdert til B-område; 
viktig, lokal verdi. 
Lokaliteten er vurdert som verdifull pga. velutviklede ytterkyst-samfunn med artsrike 
strandenger, strandberg, sjøsprøyt-sprekker, fjærepytter og grunne laguner/bukter, 
med forekomster av sjeldne/-rødlistede arter. Det er også biomangfold-verdier knytttet 
til den gamle los-stasjonen og bukta nordenfor (ballastplanter). 

  I området tillates ikke tiltak som kan endre vegetasjonen i området. Dette kan for 
eksempel være gjødsling, tilplanting av nye arter, bruk av kjemiske 
bekjempningsmidler, uttak av løsmasser, drenering eller planering og lagring av 
løsmasser.  

 
 
 
§ 7. FELLESOMRÅDER 

 
7.1 Felles adkomstvei/avkjørsel.  

 
Omfatter nye veier i nye boligfelt som skal opparbeides til felles adkomstvei/avkjøringer 
for boligene i området.  
Omfatter også eksisterende adkomstveier/avkjøringer innenfor planområdet.  
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Veien kan vedlikeholdes ved behov.  
 

7.2 Felles parkering. 
 

Området kan opparbeides til felles parkeringsplasser for beboerne i området,  
og bygges ut i takt med utbyggingen av området.  
Det kan anlegges privat parkeringsplass utenfor møteplass på eiendommen G/bnr. 
30/145. 

 
 

7.3    Felles lekeplasser. 
 

  Omfatter områder for lekeplass som skal opparbeides for bebyggelsen i området. 
Omkringliggende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 

  Lekeplassene skal etableres og bygges ut i takt med utbyggingen av området. 
 
 

ANDRE BESTEMMELSER – 
 
§8.     GJERDER; - UTFORMING OG PLASSERING. 
 

8.1   Inngjerding av tomtene skal godkjennes mht. gjerdenes høyde, konstruksjon og farge.      
 Dersom gjerdet plasseres innenfor tomtegrense, må også denne plassering godkjennes. 

 
 

§9.     FELLESBESTEMMELSER 
 

9.1 Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 
 
9.2 Felles adkomstveier har en byggegrense på 5 meter fra veikant. Garasjer kan stå 

nærmere enn denne grensen dersom de ikke hindrer sikt. 
 

9.3  Rettigheter og plikter i h.h.t. jordloven skal gjelde for hele planområdet. 
 

9.4 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan, når særlige grunner taler for det, 
tillates av det faste utvalg for plansaker, innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og bygningsvedtektene. 

  
9.5    Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke 

inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 
 
9.6 Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminne. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – 
og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan 
forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. Kulturminneloven §8 andre ledd).  

 
 
Kragerø, 20. desember 2004.    
 
 
 
MORTEN LUNØE.                          Bilag nr. 1028.102 
Arkitekthuset Kragerø AS.  


