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Elektronisk post 
 

RISØR KOMMUNE AUST-AGDER - HØRING - VARSEL OM OPPSTART AV 

REGULERINGSPLAN FOR STEINMOLO - GNR16 BNR15 I  STRANDGATA - 

INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGON SØR   

 

Det vises til mottatte varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for etablering av 

steinmolo i Strandgata i Risør sentrum, i brev datert 23.10.14. 

Fiskeridirektoratet region Sør viser i denne også til vårt råd, produsert i e-post datert 

19. august d.å. på forespørsel fra Risør kommune v. Sigrid Hellerdal Garthe, 

vedrørende etablering av ny steinmolo i bevaringsområde for hummer. 

Jfr. Revisjon av Kommuneplanen for Risør, begrenset høring, konsekvensutredning 

nye innspill nr. 98, steinmolo i Strandgata. 

 

Innspill til foreliggende planarbeid fra Fiskeridirektoratet region Sør 

Fiskeridirektoratet region Sør ønsker at det som fremkom i vårt faglige råd nevnt 

over, og som direktoratet anbefalte i samråd med Havforskningsinstituttet 

Flødevigen, blir imøtekommet i reguleringene for steinmoloen i Strandgaten i Risør. 

Kort oppsummert: – hensynet til ålegresset blir ivaretatt – forskningsoppfølging av 

selve tiltaket (utfyllingen) ved å opprette undersøkelsesprosjekt med før- og etter 

data i samarbeid med Risør Akvarium.  

 

Ellers har ikke Fiskeridirektoratet region Sør merknader til at det blir igangsatt 

reguleringsplan/detaljregulering for omtalte området i Risør kommune.  

 

 



 

Med hilsen 

 

 

Anne Brit Fjermedal 

seksjonssjef 

 

 

Signe Tønnessen 

rådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
    

 

Mottakerliste:       

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

 

 

Kopi til:    

Fiskarlaget Sør Kirkegata 8 4611 KRISTIANSAND S 

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
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