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Uttalelse til detaljereguleringsplan for Risør sentrum- Risør kommune
Agder
Plandokumentene ble først oversendt 19.12.2019. Den 31.01.2020 mottok vi revidert
planbeskrivelse og oppretting av feil i kart og bestemmelser. Planarbeidet som er
igangsatt innebærer en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Risør sentrum som ble
vedtatt i 1991. Formålet med planen er:




Byutvikling og bygningsvern
Tydelige bestemmelser til planen
Hensiktsmessig planavgrensning

Fiskeridirektoratet region Sør gav innspill til oppstart av planarbeidet i brev datert
01.02.2018.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Fiskeridirektoratets regionskontorer skal etter plan- og bygningsloven medvirke til
planer som berører kommunenes sjøområder eller som for øvrig kan berøre fiskeri- og
havbruksinteresser.
Merknader
Fiskeridirektoratets kartverk viser at det er registrert ålegraseng i sjøen ved Solsiden.
Det er også registret forekomster av ålegras i sjøen utenfor planområdet, blant annet ved
Terneskjær, Fantholmen, Skibholmen og Olavsgapet, se Fiskeridirektoratets kartverktøy
for nærmere informasjon, https://kart.fiskeridir.no/plan
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Fiskeridirektoratet region Sør anbefaler i utgangspunktet at alle planlagte inngrep
eller aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen søkes lokalisert dit de, eller på en måte
som, gjør minst mulig skade.
I henhold til ROS analysen planlegges det ikke utvidelse av småbåthavnen ved Solsiden.
I denne forbindelse ønsker vi å påpeke at dersom det melder seg behov for økt antall
eller eventuelt flytting av båtplasser er det Fiskeridirektoratets vurdering at
eksisterende bryggeanlegg bør utvides fremfor at det etableres nye. I tillegg til å
redusere antall brygger er det vår oppfatning at bryggeanlegg og småbåthavner bør
plasseres på dypere vann, av hensyn til marint biologisk mangfold.
Det er stor båttrafikk i Risør på sommerstid og det vises til risiko for forurensning i
sjø/vassdrag. Fiskeridirektoratet påpeker i denne sammenheng at småbåthavner har
plikt til å sørge for at avfall og farlig avfall håndteres miljømessig forsvarlig, og til å sørge
for at virksomheten ikke skader miljøet. I denne forbindelse er det viktig med god og
tilstrekkelig informasjon til båteiere om et miljøvennlig båtliv.
For å ivareta marint biologisk mangfold generelt må det i minst mulig grad foretas
sprenging, mudring eller fylling i sjø. Vi gjentar derfor vår tilbakemelding som ble gitt i
regionalt planmøte 26.02.2020: «Fiskeridirektoratet ønsker at det fremgår av bestemmelse 3.4
at det ikke foretas mudring eller utfylling i sjø.»
Sistnevnte knyttes til etablering av båtplasser, brygger, marina og småbåthavn samt ny
steinmolo/molo/ bølgebryter. Når det gjelder etablering av molo støtter vi Fylkesmannen
i Agder sitt innspill datert 23.03.2020 hvor det blant annet vises til at konsekvenser av
steinmolo/molo/ bølgebryter, når det gjelder marint miljø, vannforekomst og allment
friluftsliv, burde vært utredet.
Oppsummert ber vi om at marint biologisk mangfold i sjøområdet blir ivaretatt i det
videre planarbeidet. I tillegg til ovennevnte innebærer dette at tiltak gjennomføres på en
så skånsom måte som mulig, slik at omkringliggende miljø påvirkes i så liten negativ
grad som mulig. Det er viktig at arbeider kun må foregå i høst-/vinterhalvåret når livet i
sjøen er mest i ro, og sannsynligheten for å gjøre skade på naturmiljøet er minst.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Lena Longva-Stavem
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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