
Angående ny sentrumsplan. 
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Vi som sogner til området ved Risør Hotel og Risør Akvarium ønsker å 

kommentere noen av innspillene vi har sett angående ny sentrumsplan. 

 

Trafikk. 

At Strandgaten mellom Hukken og Hotellet er gågate om sommeren er greit. 

Likeledes at alminnelig bilkjøring fra Tangengaten til Strandgaten                           

(Bryggebakken) bør begrenses til nyttekjøring og til boliger i området. Hotellets 

parkeringsplasser på østsiden av hotellet bør opprettholdes. Det må være 

vanskelig å drive hotell hvis man ikke kan parkere i nærheten. 

Sikkerhet 

Ved Kast Loss er nå Strandgaten uten sammenhengende fortau. Det er blitt en 

propp utenfor Kast Loss som stenger gaten helt selv for gående hvis en bil 

parkeres her. Skulle en uventet situasjon oppstå hvor folk må komme seg fort 

bort fra området (f.eks. brann i båter eller bygninger) er dette en felle. Da det 

kan ferdes mange mennesker på en gang her, finner jeg det underlig at dette 

tillates. Det bør i hvert fall være Kast Loss’ ansvar at ikke gaten blir sperret av 

biler som laster/losser. 

Området mellom Risør Hotel og Risør Akvarium. 

Det virker som om at Hotellet ønsker å bruke dette området til 

serveringsformål. Å fjerne parkeringsplassene utenfor Hotellet for å lage 

uteservering her er IKKE ønskelig. Vi har nå sammenhengende uteservering 

langs hele ytre del av Strandgata. Hotellet har eget uteserveringsområde over 

gatenivå på planet ved inngangspartiet. Det må holde. 

At Risør Akvarium ønsker et begrenset område med noen få bord ved 

inngangspartiet er ok. Man forutsetter at dette kun er åpent når Akvariet er 

åpent. Det må skjermes slik at biler kan snu og at trafikk til Dampskipsbrygga 

kan passere. 



Balkonger på fasaden av hotellets  «nybygg» vil være estetisk feil. Ingen fasader 

i  den eldre verneverdige bebyggelsen er dekket av balkonger. Det vil også 

forårsake øket støy i området når gjestene sitter på balkongene utover natten. 

 

Bading 

Det er i dag utstrakt bading fra Dampskipsbrygga. Det er bra at brygga kan 

brukes til dette. Men det bør stoppes i perioden 23 til 07 både av støymessige 

og av sikkerhetsmessige grunner. Når en større gruppe mer eller mindre 

berusede mennesker bader om natten kan det fort føre til ulykker. 

Det er også en del bading og fisking av småfisk i ”Bryggeholla” mot nord. Dette 

området bør være åpent. 

Det er fint at det er foreslått at Dampskipsbrygga skal få uttak for landstrøm. 

Det viser at kommunen satser på at brygga skal fortsette som brygge. I tillegg 

vil det være et miljømessig bra tiltak, da man slipper eksos og støy fra 

hjelpemotorer som båter ved brygga nå må ha gående 24 timer i døgnet. 

 

 

Mvh 

 

Solveig og Stein Brox-Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


