
 
Til Risør Kommune 
Fra Familien Røisland, Enghavgata 1, 4950 Risør 
 
 
 
Innspill til sentrumsplan 22. sept 2021 fra Enghavgata 1  
Viser til tidligere innsendte kommentarer som også er gjengitt i ny versjon av 
sentrumsplanen. Ting har skjedd i mellomtiden som gjør at vi har følgende kommentarer til 
denne versjonen.  
 
Ny molo 
Her har vi tidligere sendt inn våre synspunkter som vi fortsatt stiller oss bak og som vi ser er 
tatt med i ny sentrumsplan. Vi ser positivt på at det vurderes betong-flyteelementer fremfor 
fast steinmolo.  
 
Bryggeholla  
Vi er glad for at vannspeilet opprettholdes og ikke fylles igjen. Vi ser positivt på at 
bryggeholla utvikles til et bade -og fiskeområde som vil friske opp området, styrke Risør 
Akvarium og gi et utvidet område for barnefamilier i sentrum. Det vil også gi et bredere 
badetilbud da Dampskipsbrygga i dag er for større barn og voksne.  At man kan hente frem 
de røde granittsteinene synes vi vil forsterke og være helt i tråd med den verneverdige 
bebyggelsen.  
 
Dampskipsbrygga 
Vi ser positivt på at Dampskipsbrygga fremdeles skal brukes som brygge for båt -og 
skipstrafikk og ikke som rekreasjonsområde med faste installasjoner som badstu, gressplen 
m.m. Brygga kan med fordel rustes opp og det er positivt med nytt opplegg for landstrøm.  
At søppel flyttes er positivt for nærområdet, Risør Akvarium og for besøkende som kommer 
sjøveien. Vi er også positiv til gangbru fra Dampskipsbrygga til Nygata, dette vil gjøre til en 
fin «kyststi» fra Hukken til Kastellet.  I sommer har havnevertene hatt sin base i en container 
på Dampskipsbrygga, det var hverken pent eller hensiktsmessig da den ikke kunne flyttes 
f.eks. under Risør Trebåtfestival. Havnevertene bør få sitt faste kontor som et påbygg av 
servicebygget.  
 
Snuplassen  
Det er naturlig at gågaten fortsetter helt ut og at «snuplassen» kun skal brukes av kjøring til 
boliger og næring. Slik det fungere i dag er «bryggebakken» blitt «bryggeslengen» med bil, vi 
ønsker at «bryggeslengen» skal gjøres til fots. Vi ser for oss et skilt i krysset 
Tangengata/Enghavgata med innkjøring forbudt, men naturligvis med mulighet for kjøring til 
bolig og næring. Dette har vært praktisert på de siste 2 trebåtfestivaler og fungert utmerket. 
Det er ikke ønskelig med uteservering i dette området. Vi har nok servering allerede i 
Strandgata og dette området bør tilrettelegges for barnefamilier.  
 
Risør 22. sept 2021 
Familien Røisland 
 


