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Høringsuttalelse til ny reguleringsplan for Risør sentrum
Risør Trebåtfestival tar i bruk sentrum og havna i en liten uke hvert år i begynnelsen av august.
Rammen for festivalen er torvet og den gamle trehusbebyggelsen i sentrum. Med havna full av vakre
trebåter skapes den fine festivalstemningen. Festivalen trekker mange besøkende til byen og er en
viktig merkevare for Risør.
Torvet (fra fergeleiet til «Øisang», rundt torvet og ut til Solsiden 10) disponeres til utstillingstelt for
håndverkere, salg av mat og andre utstillere. Kveldskonsertene spilles fra en scene som settes opp i
den ene kanten av torvet. Alle gjesteplasser i indre havn, tollboden, Dampskipsbrygga og på
steinmoloen fylles opp av deltakende båter, som gis tilgang til strøm og vann. Parkeringsområder på
Tjenna, Kommunehuset, Risørhuset, Kragsgate og smågater innen for dette området disponeres for
besøkende til festivalen.
Reguleringsplanen for sentrum bør ivareta festivalens behov for arealer, for adkomst for publikum og
båter, og for beredskap. Vi ønsker selvsagt også at Risør sentrum beholder sitt fine særpreg.
I fremtiden er det viktig for festivalen at torvet fortsatt er fleksibelt slik at det greit kan rigges som
festivalområde. Beredskapsplanen vår forutsetter at utrykningskjøretøy kan kjøre over torvet til
Solsiden i tilfelle det blir brann i hus eller båter der. Et nedgravet søppelanlegg eller andre nye
installasjoner på torvet må derfor plasseres slik at det ikke er til hinder for beredskap.
Det er behov for mer infrastruktur for vann og strøm på torvet, til båtplassene langs Solsiden, til
scenen på torvet og til Dampskipsbrygga.
Selv i nokså stille vær lager dønningene bevegelse i gjestehavna og blant båtene på sørsiden av
steinmoloen – når det blåser opp er det vanskelige forhold der. En molo utenfor gjestehavna vil
derfor bedre forholdene for besøkende båter til festivalen og ellers i sesongen, og øke kapasiteten til
å ta imot båter.
Steinmoloen er en del av festivalområdet, her ligger det mange store båter. Bunnforholdene skrår så
mye at man ikke kan komme inntil med litt dyptgående båt. Vi anbefaler å bygge ut en ca 2 meter
bred brygge på begge sider, slik at store båter kan ligge inntil. Under festivalen leies det inn
betydelig med flytebrygger og landganger så mannskap kan komme i land fra båtene sine. Tiltaket
vil gi plass til flere besøkende båter gjennom hele sesongen. Dette har vært tema tidligere og det er
utarbeidet et overslag allerede for kost/nytte på dette prosjektet.
Dampskipskaia er en del av utstillingsområdet og en løsning for søppelet der er påkrevet, da dunkene
som står der ikke fungerer noe greit, til sjenanse for festivalens besøkende og ellers om sommeren.
Store båter som bruker Dampskipsbrygga har behov for mer strøm, så de slipper å ligge med motor
igang og produsere strøm selv, det er lite miljøvennlig.
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Risør Trebåtfestival ønsker lykke til i arbeidet med ny reguleringsplan, og er gjerne med i en videre
dialog.
Med vennlig hilsen,
Lars Grønvold
Styreleder,
Risør Trebåtfestival
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