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1 Innledning og mandat 
Mandat for denne rapporten er gitt til Langesund og Omegns 
Sjømannsforening fra Maritime5-Telemark som er en sammenslutning av 
de 5 selvstendige Sjømannsforeningene1 i Telemark.  

Begrunnelsen for mandatet er gitt i følgende formulering fra sekretæren for 
Maritime5-Telemark: 

«Så langt jeg vet nå, så er Bamble kommune i ferd med å få nedsatt en 
gruppe for mulighetsstudier vedr anvendelse av Croftholmen. Jeg er også 
orientert om at Grenland Havn er/blir inkludert i utviklingen. 

Det er bred enighet blant politikere i Bamble om at Holmen er en viktig del 
av det maritime Grenland, og Bamble vil i sin mulighetsstudie se til alle 
kommunene i fjorden. Flere politikere i Porsgrunn er orientert om den 
maritime interesse for saken. 

Undertegnede har overfor ordføreren i Bamble sagt at Maritime5Telemark 
interesserer seg for saken og at vi kanaliserer den foreløpige 
«nærkontakten» via foreningen i Langesund. Regner med at de øvrige 
foreningene da er med i bildet og at vi overvåker hva som skjer og kommer 
med felles synspunkter etter å ha hatt et møte på saken. 

Det viktigste nå er at vi får noe substans å jobbe med. At saken har fått 
en maritim retning allerede, tror jeg vi kan regne med. 

Vi holder kontakten og orienterer hverandre når noe skjer.» 
Med vennlig hilsen 
Kjell Ivar Brynsrud 
Sekretær for 
Maritime5 - Telemark 
 
Med bakgrunn i oppfordringen besluttet Sjømannsforeningen i Langesund å 
gjennomføre en arbeidsoppgave som går ut på å innhente informasjon om 
det arbeide som eventuelt pågår for mulig etterbruk av Croftholmen. 
Formann Lasse Lassen og Leder for foreningens historiske arkiv – Knut 
Bjerke fikk i oppgave å starte arbeidet etter vedtak i styret den 4.april 2018. 

Telemark Fylkeskommune er eier av Croftholmen i dag og driver 
skolevirksomhet. Fra 2021 opphører skolevirksomheten på holmen og 
Fylkeskommunen vil da avhende holmen. 

I dagpressen har det vært hevdet at Fylkeskommunen vil selge holmen til 
markedspris. 

Arbeidet med denne rapporten startet i begynnelsen av april og avsluttes 
20.juni 2018. 

                                                             
1  De fem Sjømannsforeninger som utgjør maritime5-Telemark er Sjømannsforeningene 

i Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Kragerø. 
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2 Croftholmens historie 
Vi har ikke valgt å ta med Croftholmens historie inn i denne rapporten, 
men vi henviser til følgende kildemateriale som gir et godt innblikk i 
virksomheten på Croftholmen fra 1950 årene og frem til nyere tid: 
«Croftholmen – fra herskapsbolig til videregående skole» Skrevet av Rolf 
Enger og utgitt i 1999. Heftet finnes på Stathelle Bibliotek og kan lånes ut. 
Sjømannsforeningen i Langesund har kopier av heftet i sitt historiske 
arkiv. 

3 Samarbeide med Bamble kommune 
Basert på mandatet og støtte fra styret i Langesund og Omegns 
Sjømannsforening, tok vi kontakt med Bamble kommune ved Ordfører 
Hallgeir Kjeldal den 5. april. 
Vi fikk en positiv dialog og nyttige tilbakemeldinger:  
1. Etter møte med Bamble kommune har vi fått inntrykk av og fått 

forståelse for at det er enighet i kommunen om at det skal opprettes en 
dialoglinje med Maritime5-Telemark og kommunen når prosjektet for 
etterbruk av Croftholmen er initiert av Fylkeskommunen. 

 
2. Frem til prosjektet blir etablert offisielt, er det bare positivt at 

Sjømannsforeningen i Langesund skaffer seg informasjon og knytter 
kontakter med aktører i prosessen. 

 
3. Maritime5-Telemark vil kunne være en viktig aktør som både 

høringsinstans og pådriver i prosessen. At 5 Sjømannsforeninger i 
Grenland går sammen for å bidra til å vurdere mulig etterbruk av 
Croftholmen anses veldig positivt fra kommunens side. 

4 Analysemetode og kontakter 
I dette innledende arbeide med å samle inn informasjon og å lytte til 
synspunkter fra de vi har snakket med og hatt møter med, har vi valgt en 
enkel modell for «belysende problemstilling». 
Vi har så godt som mulig i en kort periode, samlet inn fakta, gitt noen 
forutsetninger, stilt krav og gjort avgrensninger i arbeidet. 
Vi har sett på noen hoved-alternative utvalgte løsninger og vurdert disse 
mulige løsningene. Det kan sikkert finnes andre mulige løsninger enn de vi 
har listet i rapporten. 
Vi har valgt å identifisere flere alternative løsninger.   
Til slutt har vi endt opp med en konklusjon og forslag til anbefalinger for 
det videre arbeidet. Vi vedlegger etter vårt syn ett relevant vedlegg til 
rapporten og henviser til det kildemateriale vi har benyttet i rapporten. 
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Følgende personer, etater og organisasjoner er kontaktet for synspunkter: 
 
Organisasjon Kontaktperson Møtetidspunkt Kommentarer 

Bamble kommune Ordfører Hallgeir 
Kjeldal 

5.april 2018 Se kommunestyrets mandat 
til ordføreren. Mandatet er 
gjengitt i rapporten. 

Grenland Havn Havnedirektør Finn 
Flogstad 

9. april 2018 Synspunkter og statistikk 

Privat arkitekt Kristian Amlie 17.april 2018 Arkitekt for en av bygningene 
på Croftholmen 

Tidligere rektor ved 
Croftholmen 
videregående skole 

Reidun Brokke 20.april 2018 Generell informasjon om 
mulig etterbruk. 

Pensjonert 
Havnekaptein 

Asbjørn Høie 24.april 2018 Havnestatistikk og data. 

Stathelle Vel Dag Yngeland 24.april 2018 På vegne av de frivillige på 
Stathelle 

Private aktører Finn Kulaas og Sven 
T. Falck 

24.april 2018 Med vekt på Økonomi og 
næringsutvikling. 
 

IUA-Telemark/sjø Jan O. Kristoffersen 27.april 2018 Behov for et moderne 
sentrallager for materiell og 
utstyr. 

Lærer ved 
Croftholmen 

Gunnar Moen 3.mai 2018 Generell info om mulig 
etterbruk. 

Lærer ved 
Croftholmen 
 

Svein Giskemo 5.mai 2018 Info om «Majas Testamente» 
fra prosessen i 2011. 

Rektor ved Bamble 
videregående skole 
Croftholmen 

Hermod Haatveit  
15.juni 2018 

Erfaringer fra undervisning. 
Status infrastruktur for mulig 
etterbruk i opplærings-
sammenheng.  

 
Det er skrevet interne referater fra hvert møte. 
Det er flere organisasjoner enn de vi har kontaktet som kan ha et maritimt 
aspekt i forbindelse med mulig etterbruk av Croftholmen. Nedenfor har vi 
listet eksempler på slike organisasjoner som vi ikke har kontaktet og 
vurdert i denne rapporten: 
 

1. Kystverket og Trafikksentralen i Brevik. 
2. Losoldermannen. 
3. Redningsselskapet - NSSR 
4. Sjøforsvaret og ledelsen i Kystvakten. 
5. Visit Telemark og tilbud til båt-turister 
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6. Private maritime aktører og andre næringsinteresser. 
7. Andre frivillige lag eller foreninger i Bamble kommune med maritime 

interesser. 
 

I forslag til mulige løsninger for etterbruk, er noen av disse organisasjonene 
omtalt i de alternative løsningene. 
 

 
Hovedhuset på Croftholmen. 

5 Fakta, forutsetninger, krav og avgrensninger 

5.1 Fakta 
«Fakta» er fakta-innsamling vi har greid å skaffe fra offisielle kilder. 
5.1.1 Fylkeskommunen har «hjemmel til eiendomsrett» for å kunne selge 

Croftholmen.  
Fra Tinglysningsmyndigheten på Hønefoss har vi fått bekreftet grunnboks- 
utskrift hvor det står at Fylkeskommunen har «hjemmel til eiendomsrett». 
Det er muligens noen reelle heftelser som må slettes, men dokumentet 
tyder på at Fylkeskommunen fritt kan selge Croftholmen. Her må det nok 
en juridisk holdbar tolkning til for å avklare mulig usikkerhet. 
Se vedlegg Nr-1: Bekreftet grunnbokutskrift. 
5.1.2 Maia Crofts testamente til Redningsselskapet i 1957. 
Det har ikke vært mulig for oss å oppspore Maia Crofts testamente og 
dette er derfor ikke vurdert. 
5.1.3 De fleste eiendommene på holmen er i god stand kan benyttes til etterbruk. 
5.1.4 Ordførerens mandat fra kommunestyret og Bamble kommunes engasjement i 

saken. 
Se paragraf 6.4.2 nedenfor. 
5.1.5 Havnestatistikk for Grenland havn 
Utdrag av havnestatistikk for Grenland Havn fra 2013 til 2017. Se avsnitt 
7 i rapporten. 
 



Side 8 
 

5.1.6 Lagringsalternativer for IUA-T/Sjø  
Se dagens lagringsalternativer i Porsgrunn, Langesund og Kragerø. 
 
5.1.7 Videre drift av Fylkeskommunen 
I juni 2018 vedtok Fylkeskommunen at det ikke skulle drives videre med 
restaurant/cateringvirksomhet på Croftholmen etter 2021. Se eget vedtak 
fra Fylkeskommunen. 

5.2 Forutsetninger 
«Forutsetninger» er antakelser vi har måttet legge inn i rapporten for å 
kunne få frem hensiktsmessige forslag til løsninger. Vi forutsetter at: 
5.2.1 Bamble kommune får kjøpe Croftholmen til NOK 1,- 
5.2.2 At et mangfold av aktiviteter kan etableres både i offentlig og privat regi. 
5.2.3 At reguleringsplanen for Croftholmen stadfester at holmen skal være offentlig 

allemannseie og tilgjengelig for allmenheten. 
5.2.4 At det ikke vil være hindringer for å etablere et mangfold av etterbruk på 

holmen. 

5.3 Krav 
«Krav» er ufravikelige krav knyttet til mulig etterbruk av aktiviteter på 
holmen. 
5.3.1 Hele Croftholmen skal være offentlig tilgjengelig for allmennheten. 
5.3.2 Croftholmen skal ikke selges til private eiere som begrenser tilgjengelighet 

for allmennheten. 
5.3.3 Et eventuelt salg av holmen skal ikke påføre holmen begrensninger i offentlig 

tilgjengelighet. 
5.3.4 Croftholmen må kunne utvikles til et mangfold av etterbruk. 
5.3.5 Etterbruk av Croftholmen må baseres på et mangfold av ulike aktiviteter og 

være økonomisk bærekraftig. 
5.3.6 Det må iverksettes en samlet politisk prosess med mål å etablere etterbruk av 

Croftholmen 

5.4 Avgrensninger 
I «avgrensningene» ligger begrensninger i det forhold at vi kun har sett 
på noen sentrale maritime løsninger. Mulige løsninger som ligger utenfor 
det maritime felt, har vi ikke drøftet. Det kan imidlertid godt være at flere 
av våre avgrensninger kan være viktig for utvikling av et mangfoldig 
etterbruk av holmen. 
5.4.1 Privat husbygging på holmen 
Vurdering av regulering for privat husbygging på holmen er ikke med i 
rapporten selv om dette kan ha betydning for en mulig maritime 
virksomhet. 
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5.4.2 Bygging av boliger i boligbyggelags regi 
Regulering for bygging av boliger for eksempel i PBBLs regi er ikke 
vurdert, men bør vurderes videre i et fremtidig etterbruk. Private boliger 
vil da kunne forsterke den allmenne tilgjengelighet på holmen. 
5.4.3 Et turistsenter for småbåt-trafikk i fjorden 
Det er kommet frem i samtaler med aktører at det er ønskelig å etablere 
et småbåtsenter på Croftholmen. Et senter for båtfolket med kafe- og 
overnattingsmuligheter i tillegg til serviceanlegg. Ikke vurdert nærmere av 
oss. 
5.4.4 Etablering av kunstgallerier på holmen 
En rekke forslag er presentert, men vi har ikke vurdert muligheter eller 
omfang av slike tiltak. 
5.4.5 Restaurant og hotelldrift på holmen 
Basert på den infrastruktur som finnes i hovedhuset i dag med stort 
moderne kjøkken og kantine og forsamlingslokale, er mulighetene for 
privat restaurant drift mulig. Vi har ikke vurdert mulighetene for disse 
aktiviteter. 

6 Mulige alternative løsninger for etterbruk av Croftholmen 
Basert på de elementer som er nevnt i avsnittet foran, har vi identifisert 
en rekke mulige alternative løsninger som vi har identifisert, men ikke har 
vurdert videre mer enn det som fremgår av teksten. Vi har ikke prioritert 
alternativene. Det blir opp til den videre prosess å vurdere de refererte 
alternativene og prioritere i det videre arbeide.  

6.1 Alternativ -1 - Salg til private eiere. 
Telemark Fylkeskommune har gjennom pressen annonsert at de 
ønsker å selge Croftholmen. Salg til private eiere vil i stor grad kunne 
begrense adkomsten til holmen. Den vil ikke bli offentlig tilgjengelig 
og stenge lokale og besøkende brukere ute fra holmen.  
Vår vurdering er at man må hindre at Croftholmen selges til private 
interesserte. Vi drøfter ikke dette alternativet videre. 

6.2 Alternativ – 2 - Bamble kommune kjøper Croftholmen og etablerer 
kommunal drift. 
Bamble kommune kjøper Croftholmen til markedspris fra Telemark 
Fylkeskommune og etablerer kommunal drift.  
Vi er usikre på hvilke drifts-etater som vil kunne dra full nytte av 
tilbudene på Croftholmen. Voksenopplæringen kunne ha vært et slikt 
alternativ til etterbruk, men Bamble kommune har bestemt at 
Voksenopplæringen skal legges til Grasmyr. 
Vi har ikke gått nærmere inn på å vurdere dette alternativet da vi 
anser det som økonomisk urealistisk og ikke akseptabelt. Alternativet 
ansees ikke som økonomisk bærekraftig. 
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6.3 Alternativ – 3 - Bamble kommune kjøper Croftholmen for NOK 1,-, 
etablerer eierskap og knytter til seg Interkommunale og statlige selskap 
som ønsker drift på Croftholmen. 
Vi har forutsatt at dersom Bamble kommune får tilbud om å kjøpe 
Croftholmen for NOK 1,-, vil det kunne være muligheter for å etablere 
kommunal drift på holmen. Kommunal drift av holmen vil ikke alene 
kunne etablere et bærekraftig etterbruk av holmen. 
Det må etableres samarbeidsavtaler med så vel IKS (Interkommunale 
selskaper) som statelige etater. 
For å få til et mangfold må Bamble kommune på en formell måte 
knytte til seg de interkommunale organisasjoner og statlige etater 
som vil kunne ha interesse av virksomhet på Croftholmen. 
Ulempene med et slikt mangfold av avtaler, vil være uoversiktlig 
planlegging, pulverisert ansvar og rotete gjennomføring av 
etterbruken. 
Vi har vurdert dette alternativet som et interessant og mulig alternativ 
til etterbruk for Croftholmen, men vi er veldig usikre på om dette vil 
være den beste alternative modell for mulig etterbruk. 
Vi har derfor valgt å stille dette forslaget i bero som 
organisasjonsmodell. 
 

 
Croftholmen ligger sentralt i Langesundsfjorden. 
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6.4 Alternativ – 4 – «Lokal prosjektgruppe som kan lede an i det videre 
arbeidet med videreutvikling av Croftholmen og dens særegenheter.» 

I forbindelse med petrokjemiutbyggingen på 1970 tallet fikk Bamble 
kommune en betydelig tilvekst av godt betalte industriarbeidsplasser og 
ressurssterke mennesker. Et godt tilbud på tomter ga en sterkt økende lokal 
bosetting. 

I dag mister kommunen middelaldrende og eldre med god skatteevne til 
bl.a. Skien/Porsgrunn på grunn av mangel på veltilpassede boliger. 

For å motvirke denne utviklingen kan man tenke seg at det søkes etablert, 
eventuelt i kommunal regi og med deltakelse fra Maritime5 – Telemark, en 
lokal Prosjektgruppe som kan lede an i arbeidet med videreutvikling av 
Croftholmen og dens særegenheter. 

En spesiell viktig oppgave for denne prosjektgruppen vil være å finne frem 
til en Interesse/Investeringsgruppe som kan overta Croftholmen med 
påståtte bygninger til en omforent pris. Det bør legges vekt på lokal 
deltakelse i Interesse/Investeringsgruppen. 

Det utarbeides en reguleringsplan med sikte på nye veltilpassede boliger 
beregnet for det åpne markedet, der også noe av den eldre bygningsmasse 
inngår, delvis som boliger og næringsvirksomhet og delvis til 
marine/kulturelle formål. 

Som en del av prosjektet inngår det økonomiske og driftsmessige ansvaret 
for hovedbygget som tenkes utnyttet til allmennyttige formål som f.eks. 
konserter, servering, arrangementer, seminarer og samlinger for felles 
kystkulturinteresser for hele distriktet. 

6.4.1 Dette alternativ innebærer en rekke fordeler og muligheter 

En lokal Interesse/Investeringsgruppe med lokal forankring og særlige 
interesser for lokal utvikling tar prosjektansvaret 

1. Eldre velfungerende bygningsmasse utvikles som en del av prosjektet. 
2. Hovedbygget blir overtatt av prosjektet og utvikles til allmennyttige 

formål uten ansvar for kommunen. 
3. Prosjektet sikrer tilkomst for alle. 
4. Lokal kompetanse og kapital utnyttes 
5. Prosjektet bidrar til å dempe fraflytting og vil isteden kunne bidra til 

entusiasme og engasjement om videreutvikling av eiendommen 
Croftholmen. 
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Prosjektgruppe med lokal forankring i næringslivet. 

 

6.5 Alternativ – 5 - Bamble kommune kjøper Croftholmen for NOK 1,- og 
etablerer eierskap til Croftholmen. Det dannes et nytt interkommunalt 
selskap i Telemark for drift og utvikling av Croftholmen –IUC 
(Interkommunalt utvalg for Croftholmen). 

 
 

 
Croftholmen slik den ser ut i dag med bygninger og friareal. 
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Forslag til mulige løsninger for etterbruk av Croftholmen: 
 

Hvem kan så tenkes å benytte Croftholmen under forutsetning at det ligger 
et økonomisk akseptabelt fundament som grunnlag for etter etablering? 

6.5.1 Det etableres et «Interkommunalt selskap for Croftholmen» – IUC 
Bamble kommune bør ta med seg i den videre prosessen og dialogen med 
Fylkeskommunen mulighetene for å opprette en selvstendig interkommunal 
organisasjon.  IUC vil ha som målsetting å etablere etterbruk av 
Croftholmen i en større sammenheng og i den hensikt å utvikle et mangfold 
på holmen i privat, kommunalt, fylkeskommunalt og statelig regi. 
6.5.2 Med dette forslaget presenterer vi en helt ny tankegang med hensyn til 

eierskap for videreføring av fremtidige aktiviteter på Croftholmen. 

Bamble kommune går aktivt inn for å skaffe seg et ansvarlig eierskap til 
Croftholmen. De forutsetninger som tidligere er gitt i rapporten er 
gjeldende og kommunen fører an i prosessen. 

Mandatet for Ordfører Hallgeir Kjeldal til å aktivt inngå i den pågående 
prosessen, ligger i mandatet fra Bamble kommunestyre datert 15.mars 
2018: 

Mulighetsstudie etterbruk av Croftholmen 

«Telemark Fylkeskommune har vedtatt å bygge ut Bamble videregående 
skole på Grasmyr og samtidig avvikle avdelingen på Croftholmen. 

Fylkeskommunen signaliserer at de vil legge Croftholmen ut for salg. 

Croftholmen er en perle, med stor verdi for lokalbefolkningen og regionen. 
Øya består av en rekke kulturhistoriske bygninger som er godt vedlikeholdt 
i tillegg til flere funksjonelle skolebygg og kantine. Øya er tilgjengelig og 
mye benyttet som turområde både sommer og vinter. Øya ligger strategisk 
til rett utenfor Stathelle og Brevik med gode havneforhold og bryggeanlegg. 

Bamble kommune vil ta initiativ til å gjennomføre en mulighetsstudie med 
fokus på etterbruken av Croftholmen når Fylkeskommunen har avsluttet sin 
skolevirksomhet på øya. Mulighetsstudiens fokus er å sikre at øyas 
kvaliteter ivaretas og at allmennheten sikres tilgang. Mulighetsstudien 
forplikter ikke kommunen eller andre. 

Bamble kommune som initiativtaker kontakter Telemark Fylkeskommune 
som nåværende eier for å organisere mulighetsstudien. 

Ordfører utreder muligheten til å iverksette 
mulighetsstudien sammen med fylkeskommunen».  

 
6.5.3 Bamble kommunes engasjement i mulig etterbruk av Croftholmen 

a. Bamble kommune vil kunne være en aktiv pådriver for at det 
opprettes et etterbruksprosjekt. 
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b. Deltakere i et slikt prosjekt i første instans vil naturlig kunne 
være: 
i. Fylkeskommunen 
ii. Bamble kommune 
iii. Grenland Havn 
iv. IKSer i Grenland 
v. Vekst i Grenland – Grenlandskommunene med 

næringsinteresser. 
vi. Andre offentlige og statelige etater 
vii. Frivillige organisasjoner – herunder Maritime5-Telemark. 

 

6.5.4 Konkrete tiltak til å etablere mulig etterbruk på Croftholmen 
Bamble kommune vil kunne se muligheter for å støtte og utrede 
videre følgende forslag: 

 
1. Kommunen må kunne få anledning til å kjøpe Croftholmen for 

NOK 1,-. 
 
2. Holmen kan benyttes til ulike kommunale aktiviteter. Etter 

nærmere vurdering av lokaliteter og de muligheter som ligger 
på holmen, må kommunen utarbeide en konkret 
etterbruksplan. 

 
3. Bamble kommune vil ønske Grenland Havn hjertelig velkommen 

til å etablere et moderne hovedkvarter på Croftholmen midt i 
Langesundsfjorden. Lokaliteter og særs gode havneforhold for 
havnen er tilrettelagt på holmen. 

 
4. Redningsselskapet – NSSR har tidligere hatt base på holmen. 

En ny og moderne base for NSSRs aktiviteter på Sør- og 
Østlandet vil kunne etableres på holmen. Kommunen vil støtte 
en slik etablering. 

 
5. Kystverket – lostjenesten bør kunne vurdere etablering. 
 
6. IUA-Telemark/sjø. Bamble kommune vil støtte etableringen av 

et sentralt beredskap-senter på Croftholmen.  
 

 

 



Side 15 
 

7 Grenland Havn 
Basert på samtale med Finn Flogstad i Grenland havn fremkom følgende 
synspunkter på mulig etterbruk av Croftholmen: 
 
1. Det ble understreket i våre samtaler at Croftholmen har et stort 

potensiale for etterbruk, men det er viktig å finne en eier som kan 
formidle et variert bruk av holmens mange og allsidige muligheter. 
Croftholmen må bli et offentlig tilgjengelig område for et mangfold av 
interesser. 

 
2. Det er viktig at Bamble kommune engasjerer seg i saken om 

etterbruk. Det ble i denne sammenheng vist til Møteprotokoll fra 
Bamble kommunestyret den 15.mars 2018. 

 
3. Havnedirektøren understreket at Bamble kommune i parallell til 

«Mulighetsstudien» bør se på en organisasjonsmodell for Croftholmen.  
 

4. Som eksempel ble nevnt i likhet med det styret som en har for 
Langøya i Langesund, Eik Gård og Cudrios Sjøbod. En slik 
organisasjonsmodell bør bestå av så vel kommune, næringsinteresser 
og ikke minst frivillige organisasjoner med maritim interesse. 

 
5. En viktig aktør i denne sammenheng er Direktoratet for 

Naturforvaltning som vil kunne spille en viktig rolle for etterbruk av 
holmen. 

 
6. I tillegg til og i samarbeid med kommunens eget bruk av holmen i et 

fremtidig konsept, bør frivillige lag og foreninger som arbeider med 
kystkultur få tilbud om virksomhet på holmen. Her kan nevnes: 

 
a. Kystkulturforeninger 
b. Veteranbåtforeninger 
c. Slepebåtforeninger 
d. Seilforeninger 
e. Håndverkere og kunsthåndtverkere av forskjellige slag. 
f. Gallerier 
g. Ny lokasjon for «Grep» 
h. Frivillige organisasjoner herunder f.eks Røde Kors og frivillige 

dykkerforeninger. 
i. Andre. 

 
7. Det må avklares om Telemark Museum har noen interesse av å 

etablere museal virksomhet på Croftholmen. En museal virksomhet vil 
understreke holmen som et offentlig område tilgjengelig for alle. 
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8. Det store spørsmål i tillegg til eierforholdet – hvis kommunen kjøper 

holmen, er hvordan kan man få til og utløse dugnadsarbeider på 
holmen i ett etterbruksperspektiv? 

 
a. Hva er den historisk maritime interesse for holmen? 
b. Er historielag interessert? 
c. Grenland Havn kan i noen tilfeller støtte opp om frivillige maritime 

kystkulturprosjekter f.eks. på Croftholmen. 
d. Vil holmen konkurrere med allerede planlagte prosjekter som 

videreføring av aktivitetene på Langøya, Cudrios Sjøbod, Tangen Fort 
og aktiviteter i Bamble og på Stathelle? 

 
9. Det er viktig å få Croftholmen inn i et utviklingskonsept hvor en 

samkjører by og kommunale interesser sammen med frivillig arbeide. 
 
10. Forslaget om aktiviteter for NSSR ble støttet, men må kommenteres 

av Redningsselskapet. En eventuell flytting av NSSRs baser fra Stavern 
og Kragerø til Croftholmen, ble kommentert med at da får man en noe 
«perifer» base for Redningsselskapet i vårt distrikt!! 

 
11. NSSR og Røde Kors vil kunne utvikle Croftholmen til et senter for 

dykkertjenester. 
 
12. Grenland Havn ser positivt på etablering av nye næringsinteresser og 

at etablering av restaurantdrift vil være mulig. 
 
13. Det bygges nå nye lokaliteter for losene i trafikksentralens gamle 

bygg i Brevik. Det er tvilsomt om det er aktuelt å flytte losene til 
Croftholmen. Dersom hele Bukser & Bergings virksomhet planlegger å 
flytte til Croftholmen, kan flytting av losene bli aktuelt. 

 
14. Croftholmen som en havn for støttefunksjoner til Kystvakten, ble 

positivt støttet av Havnedirektøren. Må utredes med Kystvakten og 
Sjøforsvaret. 

 
15. Grenland Havn synes tanken om et sentralt IUA senter på 

Croftholmen er interessant og bør utredes nærmere, men mener også 
at dette kan bli komplisert da i forhold til andre aktiviteter. Grenland 
Havn mener at det må kunne være større potensiale i andre 
aktiviteter.  
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16. Grenland Havn mener at mangfoldet og det historiske og maritime 
konseptet for Croftholmen, bør komme foran et statlig 
beredskapssenter. 
 

17. Hvis kommunen ønsker å kjøpe Croftholmen, er det viktig at 
kommunen snarest mulig utreder hva de kan bruke holmen til. Det er 
i dag et topp moderne bygg, kaier, maskinhall og en godt restaurert 
hovedbygning. 
 

18. Visjonen om et vekselbruk mellom det historisk baserte, frivillige 
maritime interesser og offentlig virksomhet i kommunale og statlig 
regi, er det mest interessante konseptet for fremtidig bruk av 
Croftholmen, i henhold til Havnedirektørens mening. 

Grenland Havn har på forespørsel fremskaffet to statistikker: 

a. Kai-besøk og gods pr. kai 
b. Anløp og gods pr. fartøystype 

Et sammendrag av den første statistikken over kai-besøk og gods er 
presentert nedenfor. Begge statistikkene fra Grenland Havn er gjort 
tilgjengelig for Langesund og Omegns Sjømannsforening. 

Statistikk om kai-besøk og gods 2017 

Anløp  Kystfart Utenriks fart   Gods 

Grenland havneområde 
Antall 
skip Antall skip Totalt Totalt 

Offentlige kaier 4 1154 1158   
Private kaier 69 1714 1783   
    Totalt 2941 12 mill. tonn 

 
Statistikk om kai-besøk og gods 2016 

Sted Kystfart Utenriks fart   Gods 

Grenland havneområde 
Antall 
skip Antall skip Totalt Totalt 

Offentlige kaier 18 1124 1142   
Private kaier 80 1638 1718   
    Totalt 2860 11 mill. tonn 

Statistikk om kai-besøk og gods 2015 

Sted Kystfart Utenriks fart   Gods 

Grenland havneområde 
Antall 
skip Antall skip Totalt Totalt 

Offentlige kaier 31 1209 1240   
Private kaier 83 1707 1790   
    Totalt 3030 11,8 mill. tonn 
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Statistikk om kai-besøk og gods 2014 
Sted Kystfart Utenriks fart   Gods 

Grenland havneområde 
Antall 
skip Antall skip Totalt Totalt 

Offentlige kaier 44 1204 1248   
Private kaier 53 1628 1681   
    Totalt 2929 11 mill. tonn 
 

Statistikk om kai-besøk og gods 2013 

         
Sted Kystfart Utenriks fart   Gods 

Grenland havneområde 
Antall 
skip Antall skip Totalt Totalt 

Offentlige kaier 11 1125 1136   
Private kaier 45 1763 1808   
    Totalt 2944 10,7 mill. tonn 

 

Statistikken viser at antall skipsanløp er på et stabilt nivå, men noe økende 
det siste året. Det samme for godsmengden som også ligger på omtrent 
samme nivå i 5 års perioden, dog med noe økning siste år. 
Det forventes økt aktivitet i industrien i Grenland den neste 10 – 15 års 
periode. Dette vil medføre økt skipstrafikk. Det er ikke unaturlig at antall 
skipsanløp til fjorden vil nå 3500 – 3800 i løpet av denne perioden og at 
godsmengden vil øke til 15 mill. tonn – 18 mill. tonn. 

8 Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning – IUA-
Telemark/sjø 

I samtaler med IUA – Telemark/sjø fremkom følgende synspunkter:  

Det bør vurderes et fremskutt beredskapssenter for Grenland på 
Croftholmen, underlagt senteret i Horten. Dette for å øke beredskapen i 
Langesundsfjorden. 

 
a. Økt aktivitet i industrien i Grenland rundt Frierfjorden, forventes å 

øke betraktelig i årene fremover. Dette vil kunne øke skipstrafikken 
med anslagsvis 20% over en 10 års periode. 
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b. Økt skipstrafikk inn og ut av Grenland forventes å øke betraktelig i 
løpet av en 10-15 års periode. Beredskapen må økes for å ivareta 
sikkerheten til den lokale befolkning samtidig som miljøet må 
sikres mot ulykker og forurensning. 

 
c. Forslaget til økt beredskap i Langesundsfjorden må sees i 

sammenheng med økt satsning på forebyggende miljøarbeide for å 
hindre omfattende forurensning i vann og langs strandområdene. 

 
d. «Full City» ulykken beviste et klart behov for et planlagt og 

profesjonelt moderne beredskapssenter i Grenland. 
 

e. Den digitale utviklingen med «førerløse» skip» skal testes ut i 
Grenland. E/S «Birkeland» vil seile uten mannskap kun styrt fra et 
kommandosenter. Økt beredskap må etableres for å hindre ulykker 
med førerløse skip. 

 
f. «Hacking» av førerløse skip vil kunne bli en stor utfordring inn i 

fremtiden. Det må etableres beredskap både digitalt og praktisk 
beredskap med utstyr og personell. 

 

8.1.1 IUA-Telemark/sjø og kommentarer til etterbruk av Croftholmen 
1. Beredskapslagrene for lagring av utstyr for ulykker til sjøs, er spredt 

på Langesund, Porsgrunn og Kragerø. Lagrene er små med begrenset 
kapasitet. 

 
2. IUA-Telemarks tall for skipsanløp er ca.4500 - 5000 anløp i løpet av 

året. Disse tallene avviker fra Grenland Havns anløpsstatistikk.  
 

3. Dette har sin naturlige forklaring da Grenland Havns anløp omfatter 
både inn og utseiling, men UIA-Telemark/sjø ser på innseiling og 
utseiling fra fjorden som to hendelser i beredskapssammenheng. 

 
4. Et moderne sentrallager for IUA-Telemark/Sjø plassert på 

Croftholmen, vil være en ideell løsning og medføre mange fordeler: 
 

a. Alt utstyr for ulykker i fjorden vil være lagret på et sted. 
b. En moderne lagerhall med en moderne logistikkløsning, vil medføre 

at utstyret kan holde god kvalitet og ikke forringes ved lagring. 
c. Moderne logistikkløsninger organiseres slik at utstyr kan komme 

raskt frem til ulykkesstedet. 
d. Det viktig å få relevant utstyr på plass snarest mulig etter 

ulykkeshendelsen. 
e. Responstiden ved ulykker, vil kunne bli mye raskere. 
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f. Beredskaps-båt på holmen vil kunne frakte utstyr raskt til 
ulykkesstedet. 

g. Et sentrallager på holmen vil være mer hensiktsmessig for øvelser. 
Det kan drives øvelser og opplæring i utsetting av lenser og 
betjening av utstyr på en realistisk måte. 

h. Et sentrallager på Croftholmen vil erstatte lagrene i Langesund og 
Porsgrunn. 

i. Kragerø beholder sitt lager for utstyr slik som i dag. 
 

5. Arealbehovet for et slikt sentrallager vil være noe større enn de 
arealbehov enn det som IUA-T/sjø disponerer i dag, men ikke 
vesentlig større. 

 
6. Øverste instans for et prosjekt med å sentralisere IUA-T/sjø 

beredskapen på Croftholmen tilligger Kystverket. 
 

7. Et senter for IUA-T/sjø aktiviteter vil på holmen kunne øve mer 
hensiktsmessig sammen med «Brann-båten» i Brevik og Politiet. 
 

8. Det hadde vært en stor fordel om firmaet «Bukser og berging» hadde 
stasjonert sine bukserbåter på Croftholmen. Sammen med 
sentrallager vil en slik løsning kunne øke beredskapen i fjorden 
betraktelig. 
 

9. Skjærgårds - tjenesten vil kunne flyttes til holmen og ha sitt faste 
tilholdssteda der. Dette vil være et viktig supplement til den 
beredskap som eventuelt etableres på holmen. 
 

10. Den frivillige dykkerkubben i Bamble bør etableres på holmen. Flere 
profesjonelle dykkere vil således kunne arbeide mye nærmere IUA-
T/sjø og støtte opp både gjennom aktiv deltaking i øvelser og 
beredskap. 
 

11. Ny seilingsled gjennom «Gamle Langesund» vil øke skipstrafikken 
som igjen krever fokus på økt beredskap. 
 

12. Det er lite eller ingen ankring for tiden på Såstein-flaket. Ankring er 
flyttet til Frierfjorden. Større ansamling av skip her, vil øke faren for 
uhell og ulykker, selv om skipene ligger i smult farvann. 
 

13. IUA_T/sjø er veldig positive til å få plassert et sentrallager for utstyr 
på Croftholmen. Både verkstedhall og hovedhus vil enkelt kunne 
benyttes til kursvirksomhet, opplæring og ikke minst i 
øvelsessammenheng sammen med brannvesen og politi. 
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9 Annen offentlig virksomhet på holmen 
I tillegg til den virksomhet som er nevnt ovenfor, vil det være mulig å 
tilpasse følgende offentlig virksomhet på Croftholmen: 
 
1. Kystvakten har en liten basefunksjon i Larvik i dag. Flytting av 

kystvaktens base fra Larvik til Croftholmen, vil være hensiktsmessig 
da stedet er godt tilrettelagt for ettersyn og mindre vedlikehold av 
skip. Verkstedene vil gi en god støttefunksjon for kystvaktskipene 
samtidig som en basefunksjon for Kystvakten vil øke beredskapen i 
fjorden. 

2. Base for det interkommunale fergeselskapet i fjorden. Fergeselskapet 
anskaffer ny moderne ferge, som vil kunne benytte Croftholmen som 
en base for mindre vedlikehold og ettersyn. 

3. Base for politibåten eller politibåtene i fjorden. 
4. Base for Skjærgårds-tjenesten i fjorden. 
5. Det bør utredes om Kystverket har interesser for å etablere annen 

virksomhet på holmen. 

10 Privat maritim virksomhet 
Vi har ikke gått nærmere inn på interessen for privat maritim virksomhet 
på Croftholmen, men vi har listet følgende mulige private brukere av 
holmen: 
 
1. Private taubåtselskaper vil kunne benytte holmen som en base for sine 

taubåter.  
2. Etablering av marina med muligheter for kafe/restaurant og 

overnattingsmuligheter. 
3. Vekst i Grenland bør kontaktes for å drøfte hvilke mulighetene de ser 

for etablering av annen næringsvirksomhet på holmen. 
4. Privat husbygging - 40 til 60 bo-enheter på holmen, vil kunne støtte 

positivt opp om den maritime virksomhet. Dersom det er mulig å 
etablere en betydelig maritim virksomhet, vil tilbud om bo-plasser på 
holmen, være gunstig for etablering av maritim virksomhet. 

5. Det planlegges å starte et senter for maritim medisin for Telemark og 
Vestfold. Dette blir et nytt tilbud til folk som jobber offshore og i 
sjøfart. Det er trolig mulig å etablere et slikt senter på Croftholmen. 

11 Hovedkonklusjon 
Med bakgrunn i de forutsetninger, krav og avgrensninger som vi har lagt 
inn i rapporten, har vi listet ovenfor en rekke mulige virksomheter som vil 
kunne etablere seg på Croftholmen, både offentlige og private aktører. 

Alle aktørene vi har snakket med og intervjuet om mulig etterbruk er alle 
positive til å etablere mulige fremtidige aktiviteter på holmen. 
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Det må tilrettelegges for offentlig og allmenn adgang til holmen. 

Etablering av et eget interkommunalt selskap i samarbeid med 
næringsinteresser som tar ansvar for etterbruk av Croftholmen vil være en 
hensiktsmessig, ønsket og mulig modell for den fremtidige virksomhet på 
holmen. 

Det er helt avgjørende at det etableres en sterk organisasjon og et mangfold 
av aktiviteter som har et bærekraftig økonomisk fundament for 
virksomheten. 

Det må iverksettes en samordnet politisk prosess for å etablere en 
organisasjonsmodell for etterbruk av Croftholmen basert på de mulige 
alternativer for etterbruk. 

12 Anbefaling om det videre arbeide med mulighetsstudien 
Vi foreslår følgende for det videre arbeide med mulig etterbruk av 
Croftholmen: 

1. Rapporten presenteres for Maritime5-Telemark. 

2. Rapporten drøftes med Ordfører i Bamble kommune. 

3. Maritime 5 – Telemark drøfter den videre prosessen og vedtar 
mandat for det videre arbeidet for etterbruk av Croftholmen. 

4. Det etableres en egen arbeidsgruppe med deltakere fra Maritime5-
Telemark for å følge den videre prosess med etterbruk av 
Croftholmen. 

13 Vedlegg til rapporten 
 

1. Bekreftet grunnbokutskrift fra Kartverket/Tinglysningsmyndigheten 
på Hønefoss. 

14 Kilder til rapporten 
1. Se avsnitt 4 og tabellen som omhandler de personer som vi har hatt 

møte med i prosessen. 
 
Langesund, 20 juni 2018 
 
Lasse Lassen 
Formann 
Langesund og Omegns Sjømannsforening 
 
Knut Bjerke 
Sjømannsforeningens kontaktperson til Mariime5-Telemark. 


