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Risør kommune Aust-Agder - Oppstartav planarbeid - Detaljreguleringsplan for
Risør sentrum - innspill fra Fiskeridirektoratetregion Sør
Det vises til mottatte henvendelse fra kommunen i forbindelse med oppstart av planarbeid,
detaljregulering for Risør sentrum - Sentrumsplanen.
Videre viser vi til vårt innspill av 29.11.14i vedrørende reguleringsplan for steinmolo på
gnr16 bnr15 i Risør havnebasseng, samt til møte angående planene som omhandler sentrum
og havneområdet for Risør i regionalt planforum den 18.januar d.å.
Fonnål og planstatus
Gjeldende plan er vedtatt i 1991.Det er nå vedtatt å revidere planen og hovedformålet for
planarbeidet er «Byutvikling og bygningsvern - tydeligere bestemmelser til planen hensiktsmessig planavgrensning».
Innspill fraFiskeridirektoratetregion Sør
Planavgrensningen er nå tenkt endret slik at indre havn og sjøarealene utenfor byen
inrinlemmes i planen, og at areal for en mulig steinmolo ved damskipsbrygga innlemmes i
sentrumsplanen. Utover dette er det ikke tatt høyde for ytterligere planer/tiltak i sjøområdet,
jfr. kommunens utsagn i planforum.
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Fiskeridirektoratet region Sør viser heri til vår uttalelse i forbindelse med den gang varslet
reguleringsplan for steinmoloen utenfor Strandgata i Risør, og vi ber om at
Fiskeridirektoratet region Sørs råd og innspill blir ivaretatt i foreliggende planer, slik vi
skisserte i denne saken: «Hensynet til ålegresset blir ivaretatt - forskningsoppfølging av
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