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DETALJERINGSPLAN FOR INNSEILING KRAGERØ – 

KNUBBHAUSEN 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

PlanID: 170 

  

Planforslag datert:     25.6.2015 

Dato for siste revisjon av plankart:  25.6.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.6.2015 

 

Vedtatt av: 

Kunngjøring av planvedtak:  

 

 

§ 1. GENERELT 

 

§ 1.1. Reguleringsformål (pbl § 12-5): 

 

Planområdet er regulert til følgende formål og hensynssoner, jfr plan og bygningslovens § 12-5 og § 12-6: 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, pbl § 12-5 nr. 6 

VFE Ferdsel (sosikode 6100)  

VF Farled (sosikode 6200)  

 

Hensynssoner, pbl § 11-8 c, jf. § 12-6  

H570 Hensynssone kulturminne  

 

Område bestemmelser, pbl § 12-7 - Anlegg- og riggområde (Utdyping/deponi) 

1. Utdyping – Jomfruland 

2. Utdyping - Knubbhausen 

3. Utdyping - Knubbhausen 

4. Utdyping - Knubbhausen 

5. Utdyping - Knubbhausen 

6. Deponi – Jomfruland 

7. Deponi- Knubbhausen 

 

§ 1.2.  Hensikt med reguleringsplanen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utdypingstiltak i farleden ved Knubbhausen og 

Jomfrulandsrevet for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten i farleden.  

 

Tiltakene tar sikte på å rette ut, øke seilingsbredden og seilingsdybden i farleden. 
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§ 2.  FELLES BESTEMMELSER 

Innenfor det regulerte området tillates det oppført navigasjonsinstallasjoner.   

 

§ 2.1.  Rekkefølgekrav 

a) Før det gis tillatelse til utdyping og deponering etter plan- og bygningsloven, skal det foreligge 
tillatelse etter forurensingsloven og havne- og farvannsloven.  
 

b) Sammen med søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven, skal det foreligge tiltaksplan for 
anleggsfasen. Planen skal redegjøre for tiltak for å begrense vesentlige ulemper for naturmiljø og 
friluftsliv, hummerfiske, eventuelle midlertidige installasjoner og eventuelle sikringstiltak i forhold til 
skipstrafikk og annen ferdsel på sjøoverflaten ved gjennomføring av tiltaket. Planen skal også 
redegjøre for beredskap ved uventede hendelser under anleggsarbeidet.  

 
 

§ 2.2. Automatisk freda kulturminner  

Dersom det under anleggsarbeid i området avdekkes funn som automatisk er fredet etter 
kulturminneloven, skal arbeidet straks stanses og meldes til vedkommende vernemyndighet (jf. Lov om 
kulturminne § 8).  

 

§ 2.3.  Anleggsgjennomføring 

a) Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres i samsvar med Miljødirektoratets veileder for 
håndtering av sedimenter (TA-2960/2012) og retningslinjer for sjødeponi (TA-2624/2010). Det skal 
utføres slik at det ikke medfører vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftsinteresser.  
 

b) Anleggsperiode skal fastsettes i forbindelse med søknad om mudring og dumping jf. § 2.1 b) i samråd 
mellom Kystverket, Kragerø kommune og Fylkesmannen i Telemark.  
 

c) For anleggsperioden gjelder T1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. 

 

§ 3. REGULERINGSFORMÅL 

 

§ 3.1. Bruk og vern av sjø og vassdrag, pbl §12-5 nr 6. 

 

§ 3.1.1. Ferdsel (VFE) 

Området skal være allment tilgjengelig. 

§ 3.1.2. Farled (VF) 

Området skal være allment tilgjengelig. 

Innenfor området for farled er det ikke tillatt å deponere masser eller gjenstander av noen art uten 
tillatelse fra Kystverket.  

 

§ 3.2. Hensynssoner, pbl § 11-8 c, jf. § 12-6  

 

§ 3.2.1. H570 Hensynssone kulturminne  

Vraket av MS Gulli ligger ved utdypingsområdet. I forbindelse med anleggsgjennomføringen merkes 
vraket og hensyntas ved sprenging.  
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§ 3.3. Område bestemmelser, pbl § 12-7  

 

§ 3.3.1. Anlegg- og riggområde  (Utdyping/deponi) 

1. Utdyping – Jomfruland  

2. Utdyping - Knubbhausen 

3. Utdyping - Knubbhausen 

4. Utdyping - Knubbhausen 

5. Utdyping - Knubbhausen 

6. Deponi – Jomfruland 

7. Deponi- Knubbhausen 

 

a) For anlegg- og riggområder 1-5 (utdypingsområdene) tillates det utdyping inntil kote – 20 regnet 
fra sjøkartnull innenfor områdene.  

 Sprengningsarbeid skal utføres på en skånsom måte, eks. ved sekvensiell sprenging 
eller tilsvarende løsning, for å minimere negativ påvirkning for fisk, hummer og fugleliv.  

 For anlegg- og riggområde 1 (utdypingsområde) ved Jomfruland skal inngrep i 
isranddelta minimeres ved anleggsgjennomføring. 

 
b) For anlegg- og riggområder 6 og 7 (deponiområdene) tillates oppfylling til kote – 20 fra sjøkartnull 

innenfor områdene.  

 Masser fra utdypingsområdene 1-5 tillates lagt i deponiområde 7. Ved utlegging av 
masser skal inngrep i sjøbunn minimeres samtidig som stabiliteten ivaretas.  

 Masser fra utdypingsområde 1 ved Jomfruland tillates lagt i deponiområde 6.  
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