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Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Risør sentrumRisør kommune -Agder fylke
Vi viser til brev av 19.12.2019 vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Risør sentrum i Risør kommune.
Formålet med planen er å legge til rette for økt fokus på bygningsvern og byutvikling.
Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Havne- og farvannsloven har som
formål å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv. Kystverkets regionkontorer skal ivareta disse interessene i
det regionale og lokale planarbeidet.
Merknader til planen
Detaljreguleringsplanen legger til rette for etablering av molo/ bølgebryter i omrade VS1. I
tillegg legges det til rette for etablering av badeområde innerst i Bryggeholla, nord for
Dampskipkaia. Kystverket Sørøst viser til vårt brev av 16.02.2018 der vi bl.a. uttalte at
eventuelle konsekvenser for sjøfarende og andre brukere av sjøområdet må belyses og
vurderes ved planlegging av tiltak i sjø. Videre uttalte vi at deler av planområdet ligger i
arealavgrensingen til biled Stangholmgapet, og at det det ikke må planlegges tiltak som
kan svekke sikkerheten eller ferdselen for nyttbåttrafikken som trafikkerer området. Vi kan
ikke se av planforslaget at disse vurderingene er foretatt. Vi ber om at konsekvensene for
sjøfarende og andre brukere av sjøområdet blir belyst og vurdert før vedtak av planen.
For øvrig minner vi om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet
krever tillatelse etter havne- og farvannsloven (2019) § 14. Eksempler på tiltak er etablering
av molo, bølgebryter, brygger og fortøyningsinstallasjoner.
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