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Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Risør
sentrum - Risør kommune - Aust-Agder fylke
Vi viser til oversendelse av 24.11.2017 vedrørende varsel om oppstart av
detaljreguleringsarbeid for Risør sentrum i Risør kommune.
Formålet med planen er bygningsvern og byutvikling.
Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket deltar i planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og
farvannsloven.
Havne- og farvannsloven har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg
ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og
hensynet til fiskeriene og andre næringer. Kystverkets regionkontorer skal ivareta disse
interessene i det regionale og lokale planarbeidet.
Innspill fra Kystverket Sørøst
Deler av planområdet ligger i arealavgrensingen til biled Stangholmgapet. Det må ikke
planlegges tiltak som kan svekke sikkerheten eller fremkommeligheten for
nyttebåttrafikken.
Nær planområdet er det navigasjonsinstallasjoner, bl.a. dagmerket «Risørflekken»,
overetten ved Buvikbakken og fyrlykta på Midtskjær. Navigasjonsinstallasjoner er av
vesentlig betydning for å sikre trygg og sikker ferdsel langs kysten. Kystverket Sørøst
forutsetter at det ikke åpnes opp for tiltak som kan komme i konflikt med
navigasjonsinstallasjonene.
I planbeskrivelsen går det fram at området for steinmolo skal innlemmes i sentrumsplanen.
Ved planlegging av tiltak i sjø minner vi om at eventuelle konsekvenser for sjøfarende og
andre brukere av sjøområdet belyses og vurderes i det videre planarbeidet. Vi anbefaler
videre at sjøområdet gis egnede formål som ivaretar eksisterende og ønsket bruk av
området.
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