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Risør kommune - Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplan for steinmolo i Strandgata
Vi viser til brev av 23.10.2014 fra Risør kommune, med melding om påbegynt
reguleringsarbeid for steinmolo i Strandgata i Risør sentrum. Vi viser også til
planforum 6.11.2014, hvor Risør kommune informerte om planarbeidet.
Formål og planstatus
Formålet med planen er å etablere steinmolo mellom Dampskipsbrygga og dagens
flytebrygger i Strandgata. Det vurderes å fylle igjen området nord for Akvariet.
Tiltaket er i tråd med kommuneplanen 2014-2025. Det fremgår i kommuneplanens
konsekvensutredning at tilpasning til Risør by som kulturmiljø må vektlegges.
Innspill fra Fylkesmannen
Meldingen har ikke vedlagt utfylt sjekkliste for miljøverninteresser i planområdet. Vi minner
om at en slik skal følge planarbeidet.
Miljøvernavdelingen vil minne om at det er lenge siden sedimenter i havnebassenget ble
analysert. Det ble gjort sediment-analyser i Buvika på slutten av 90-tallet som viste forhøyede
konsentrasjoner av noen miljøgifter.
Etablering av molo vil føre til oppvirvling av sedimenter og dermed mobilisering av miljøgifter
som er bundet til disse. Miljøvernavdelingen anbefaler at det tas inn rekkefølgebestemmelser
om prøvetaking av sedimenter, risikovurdering for spredning av sedimenter og en tiltaksplan
for å hindre spredning dersom en risikovurdering konkluderer med at dette er nødvendig.
Risør kommune opplyste på planforum den 6.11.2014 om at det planlegges å bruke stein fra
arbeidet med ny gang- og sykkelvei på fv. 416 for å fylle ut i sjø samt etablere moloen. Det må
i denne forbindelse også gjøres analyser at massene som skal benyttes.
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Utover dette vil vi anbefale at det med hensyn til medvirkning i planarbeidet, utarbeides gode
illustrasjoner på de planlagte tiltakene i forbindelse med høring av planarbeidet
Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres i henhold til pbl. § 4-3. Fylkesmannen har i skriv til
kommunene høsten 2011 presisert krav til analysens innhold. Dokumentet finnes også ved å
følge følgende link:
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Plan%20og%20bygg/Arealforv
altning/2013/ROS%20ananlyse%20brev%20til%20komm%2011-10-.pdf?epslanguage=nb
Utover dette har vi på dette stadiet ingen ytterligere merknader til det påbegynte planarbeidet.
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