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Offentlig ettersyn: Endring av reguleringsplan for Risør 
sentrumForslagsstiller: Risør kommune 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Miljø- og teknisk utvalg (2019 - 2023) 11.12.2019 19/10 

 
 
Miljø- og teknisk utvalg (2019 - 2023) har behandlet saken i møte 11.12.2019 sak 19/10 
 
Stian Lund (V) fremmet følgende forslag:  
 

1. Fjerne punkt om omregulering til grøntområde i Hollenderhagen (§ 3.3.2). 
2. Fjerne punkt om å ta bort parkeringsplasser ved torvet. 
3. Fjerne mulighet for kombinert parkeringshus/leilighetsbygg (§ 3.1.4, fjerde avsnitt) 
4. Fjerne punktet Endre Torggata til enveiskjøring og utvide torvarealet  

 
 
 
 
Odd Eldrup Olsen (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Pkt 3.4.2, 3.avsnitt skal lyde: 
Innenfor felt VS1 kan det etableres steinmolo/molo/bølgebryter innenfor angitt byggegrense 
fra nord for Dampskipsbrygga. Steinmolo/molo/bølgebryter skal utføres i materialer med høy 
kvalitet som er tilpasset omgivelsenerundt. Endepunkt og knekkpunkt på tiltaket skal belyses. 
Belysning på moloen må innrettes slik at den ikke virker blendende på sjøfarende i området.  
 
Det gjøres nødvendige endringer i bestemmelsene pkt 5 Rekkefølgekrav 
 
 
Votering 
Forslag 1 fra Stian Lund (V) falt med 5 mot 4 stemmer. 

 For Mot 

 Ap (2)  2 

H (3) 3  

V (1) 1  

KrF 
(1) 

 1 

R (1)  1 

Sp (1)  1 

 
Forslag 2 fra Stian Lund (V) falt med 5 mot 4 stemmer. 
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 For Mot 

 Ap (2)  2 

H (3) 3  

V (1) 1  

KrF 
(1) 

 1 

R (1)  1 

Sp (1)  1 

 
Forslag 3 fra Stian Lund (V) ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 For Mot 

 Ap (2)  2 

H (3) 3  

V (1) 1  

KrF 
(1) 

 1 

R (1)  1 

Sp (1) 1  

 
Forslag 4 fra Stian Lund (V) falt med 5 mot 4 stemmer. 

 For Mot 

 Ap (2)  2 

H (3) 3  

V (1) 1  

KrF 
(1) 

 1 

R (1)  1 

Sp (1)  1 

 
Forslag fra Odd Eldrup (AP) ble enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens innstilling med de to vedtatte endringene ble så enstemmig vedtatt. 
 
Miljø- og teknisk utvalg (2019 - 2023) vedtak  
Miljø og teknisk utvalg legger detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til offentlig ettersyn i 
medhold av § 12-10, jfr. § 12-3 i plan- og bygningsloven med følgende endringer:  
 

 Fjerne mulighet for kombinert parkeringshus/leilighetsbygg (§ 3.1.4, fjerde avsnitt) 
 

 Pkt 3.4.2, 3.avsnitt skal lyde: 
Innenfor felt VS1 kan det etableres steinmolo/molo/bølgebryter innenfor angitt 
byggegrense fra nord for Dampskipsbrygga. Steinmolo/molo/bølgebryter skal utføres 
i materialer med høy kvalitet som er tilpasset omgivelsenerundt. Endepunkt og 
knekkpunkt på tiltaket skal belyses. Belysning på moloen må innrettes slik at den ikke 
virker blendende på sjøfarende i området.  

 

 Det gjøres nødvendige endringer i bestemmelsene pkt. 5 Rekkefølgekrav 
 
Planen skal ligge ute til høring i minimum seks uker. 
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Offentlig ettersyn:                                                                                     
Endring av reguleringsplan for Risør sentrum 
Forslagsstiller: Risør kommune 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Miljø og teknisk utvalg legger detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til offentlig ettersyn i 
medhold av § 12-10, jfr. § 12-3 i plan- og bygningsloven. 
 
Planen skal ligge ute til høring i minimum seks uker. 
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Vedlegg 
 

         
 
__________________________________________________________________________ 
 
Kort resymé 

Reguleringsplan for Risør sentrum er fra 1991 og skal revideres. Det har vært meldt oppstart 
på planen og det har vært avholdt flere medvirkningsmøter og befaringer. Planforslaget 
fremmes nå for behandling før den legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Miljø og teknisk utvalg skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller 
ikke. Utvalget kan foreta endringer før planen legges ut. 

 

Rådmannen innstiller på at planen kan legges ut til høring. 

 
Saksopplysninger 

Risør bystyre vedtok i 2016 at reguleringsplanen for Risør sentrum skulle revideres. 
Planarbeidet ble startet opp samme år, men har blitt stilt i bero i perioder p.g.a. manglende 
kapasitet ved at nøkkelpersoner har sluttet og ved at andre arbeidsoppgaver har blitt 
prioritert. Arbeidet er utført av ansatte i kommunen og det er ikke benyttet konsulent. 

 

Reguleringsplanen for Risør sentrum er fra 1991 og har behov for revidering og 
modernisering. Planen er en detaljreguleringsplan, men vil også påvirke byutviklingen 
framover. Det er viktig å være klar over at dette er en juridisk bindende plan og ikke en rent 
strategisk plan. 

 

Det er utarbeidet følgende dokumenter til planen: 

 To plankart – et som viser alle formål unntatt hensynssoner for flom, høyspent og ras, 
og et som viser de ulike faresonene. Begge er juridisk bindende. 

 Planbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 Retningslinjer for saksbehandling 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

 

Planen er i samsvar med kommuneplanen og det er ikke utarbeidet planprogram eller 
konsekvensutredninger.  

 

Nåværende plan er utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 1985. Den gangen ble hele 
byen regulert til «spesialområde bevaring» og planen har derfor blitt kalt Verneplanen. Ny 
plan utarbeides etter nåværende plan og bygningslov og det er nye formål og andre krav til 
planbeskrivelse og bestemmelser. Som erstatning for bevaringsformålet er området nå gitt 



 

Dokumentnr.: Doknr  side 5 av 8 

«hensynssone – kulturmiljø». I praksis tilsvarer disse hverandre og har samme funksjon. Ny 
plan inkluderer sjøarealene samt en del andre, mindre utvidelser, og kalles Sentrumsplanen. 

 

Hvorfor er det viktig med en ny reguleringsplan for Risør sentrum?  
 
Kommunen har de siste årene hatt en svak befolkningsnedgang, men de nyeste 
befolkningsframskrivingene fra SSB (juni 2018) spår at Risør skal vokse med 11,2% fram 
mot 2040. For Risør sentrum viser tallene at det har vært befolkningsnedgang med 19,1% de 
siste 20 årene, men at nedgangen de siste 10 av disse har hatt en svakere nedgang med 
6%. En revisjon av reguleringsplanen for sentrum kan ikke påvirke befolkningsveksten alene. 
Gjennom planen kan vi derimot prøve å ivareta byens særpreg samtidig som vi gjør den 
fleksibel nok til at næringslivet kan blomstre og beboerne kan leve og arbeide her på en god 
måte. I dette planarbeidet må vi derfor tenke i gjennom hva vi vil med byen vår og hvordan 
ønsker vi at den skal utvikle seg. 
 
Risør bystyre fattet følgende vedtak i sak 63/16, den 14.04.16: 
 
Risør bystyre ber rådmannen starte prosessen med endring av reguleringsplan for Risør 
sentrum i medhold av § 12-14, jfr. § 12-3, i plan- og bygningsloven. Planavgrensning skal 
inkludere Indre Havn og det vurderes justeringer av planavgrensningen for øvrig. Arbeidet 
organiseres med styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Referansegrupper 
benyttes etter behov. 
Dersom det oppstår behov for å kjøpe inn konsulenttjenester, bes rådmannen komme tilbake 
til egen sak om finansiering. 
 
Risør by har nasjonal verdi som kulturmiljø og er en av Norges og Europas best bevarte 
trehusbyer. Dette er Riksantikvarens vurdering av Risør og vi har en forpliktelse til å ta godt 
vare på denne kulturarven. Samtidig blir det avgjørende viktig at vi i årene som kommer 
klarer å utvikle en by som lever hele året, som folk ønsker å bo og jobbe i, hvor næringslivet 
har mulighet til å vokse og som folk har lyst til å besøke. Her er alle småbyene under sterkt 
press, bla. på grunn av økt netthandel og etablering av store og attraktive kjøpesentre 
utenfor sentrumskjernene. Noen ganger kan de ulike ønskene skape konflikter, andre ganger 
går det smertefritt. Gjennom planarbeidet håper vi å oppnå en god forståelse for at de mange 
hensynene må tilpasse seg hverandre og at det er måten tilpasningen skjer på som ofte kan 
være avgjørende. Fordi Risør er en gammel by med særpreg, finnes det sjelden 
standardløsninger og man må drøfte seg fram til akseptable kompromisser. Noen ganger er 
kanskje ikke kompromisser mulig, og det ene hensynet vinner over det andre. Da er det 
ekstra viktig å forstå hvorfor det må bli sånn.  
 
 

Planarbeidet har hatt tre hovedmål: 

 Bygningvern og byutvikling 

 Hensiktsmessig avgrensning 

 Tydelige bestemmelser 

 

Byutvikling og bygningsvern 
Det finnes mange eksempler på vellykkede endrings- og utviklingsprosjekter som ivaretar både 
utvikling og vern. Ofte handler det om måten endringene utføres på. Det er ønskelig at sentrum 
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skal utvikle seg, men fortsette å beholde det særpreget som gjør at Risør er nettopp Risør. 
Vårt mål er å lage en plan som ivaretar dette bedre enn i dag. 
 
Byutvikling rommer mange hensyn. Vi ønsker oss en by som er levende året rundt. Til det 
trenger vi arbeidsplasser og fastboende, men vi trenger også et reiseliv med mange gjester. I 
Risør skal det være mulig å handle lokalt og det skal være relevant for næringslivet å etablere 
seg her. Den avgrensede plassen som er tilgjengelig åpner ikke for fortetting i veldig stor grad, 
men noen eiendommer har mulighet for det. Byens offentlige rom er viktige for trivsel og 
aktivitet og disse skal kunne brukes av alle. Dagens byutvikling må også tilpasse seg et endret 
klima og dette påvirker planens utforming. 
 
Tydelige bestemmelser til planen 
Planens bestemmelser og kart er juridisk bindende. Det vil si at utbygging må samsvare med 
formålet i denne planen og de bestemmelsene som hører til. Selv om dagens bestemmelser 
kan sies å være relativt gode for å sikre bevaring av bebyggelsen, er det rom for forbedringer. 
Fordi planen er relativt gammel har det i flere søknader de siste årene, vært tvil om hvordan 
bestemmelsene skal tolkes. Det har skjedd endringer i alt fra forskrifter til teknologi og dette 
skaper et behov for endringer. 
 
Hensiktsmessig planavgrensning 
Bystyret har vedtatt at sjøområdet Indre havn skal innlemmes i sentrumsplanen. I tillegg ønsker 
administrasjonen, og styringsgruppa, å inkludere arealet som tidligere har blitt varslet regulert 
til steinmolo ved Dampskipskaia. Vi foreslår også mindre justeringer ved å ta med 
Søsterboligen og det gamle sykehuset, mulighet for mer parkeringsareal i Hasdalen, 
innlemmelse av noen boliger som hører naturlig til den gamle delen av sentrum og tilpasninger 
til eiendomsgrenser og veier. Ivaretakelse av planens randsoner vil også drøftes, men er ikke 
en del av planarbeidet. 
 

 

Hovedendringene i planen er som følger: 

 Tydelige bestemmelser knyttet til konkrete byggeområder 

 Bestemmelser om materialbruk og detaljer 

 Krav til tegningsunderlag i søknader 

 Regulering av areal i sjø, inkludert flytting av båtplasser. 

 Mulighet for riving av den gamle bensinstasjonen og lage park. Bygget kan erstattes 
med et mindre bygg. 

 Takterrasse på den nordligste delen av Brygga Restaurant og Pizza. 

 Kun tillate næring/kontor/tjenesteyting i første etasje i hovedgatene. 

 Ta bort fire parkeringsplasser ved Torvet og åpne for sykkelparkering. 

 Omregulere Tollboden til kombinert formål forretning, kontor, tjenesteyting. 

 Endre Torgata bak Torvet til enveiskjøring, og utvide torvarealet. 

 Etablering av molo/bølgebryter. 

 Gågate/offentlige utearealer i Strandgata i deler av året. 

 Utvidet parkeringsareal i Hasdalgata og mulighet for kombinert 
parkeringshus/leilighetsbygg. 

 Områder for nedgravde søppelanlegg reguleres inn og fire parkeringsplasser 
forsvinner. 

 Harmonisering med vedtatt parkeringsplan. 

 Nytt offentlig uterom ved Bryggeholla/Dampskipskaia og foran hotellet og Akvariet 
med bla. bademuligheter, bryggesleng og grøntareal. 
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 Ta bort åtte parkeringsplasser foran Risør Hotel. 

 Regulere til grøntområde i Hollenderhagen 

 Omregulering av Musikkens hus til kombinert bolig og privat/offentlig tjenesteyting. 

 Regulere inn branngater i samsvar med brannsikringsplan 

 Omregulere Havvabygget fra industri til bolig/kontor. 

 Omregulere Kirkegata 1 til kombinert bolig og privat/offentlig tjenesteyting. 

 Det reguleres inn tre nye smett og smau, og tas bort et. 

 

Vi viser til planbeskrivelsens kapittel 7 og 8 for en nærmere gjennomgang av de ulike 
temaene. 

 

Planen var ute til høring i perioden november 2017 til februar 2018. I tillegg var plan for 
steinmolo ved Dampskipskaia ute til høring i perioden desember 2014. Sistnevnte plan er 
innlemmet i ny Sentrumsplan. Alle innspillene er gjengitt og kommentert i planbeskrivelsen 
og vi viser til den. 

 

 
Økonomi 

Kommunen har valgt å ikke benytte konsulent til planarbeidet. Det har medført at arbeidet 
har vært utført parallelt med andre driftsoppgaver og har tatt tid. Dette er positivt med tanke 
på at kompetansen blir værende internt i kommunen. I tillegg har en del tema fått tid til å 
modnes, noe rådmannen også anser som bra. Det er hovedsakelig enhet for plan og 
byggesak som har stått for arbeidet, men det har også vært benyttet nøkkelpersoner fra 
rådmannens stab. 

 
Kommuneplan 

Den nye kommuneplanens hovedmål er «Vi skal vokse gjennom samarbeid og attraktivitet». 
Planen inneholder mange punkt som berører ny Sentrumsplan og disse er trukket fram i 
planbeskrivelsen. Revisjon av planen støtter opp om kommuneplanens målsettinger. 

 
 
 
 
Folkehelse og levekår 

Alle planer skal omhandle folkehelse og Risør kommune har i tillegg fokus på levekår 
gjennom kommuneplanen. Disse temaene er omhandlet i planbeskrivelsen og det legges 
opp til flere endringer som vil være positive for folkehelse og levekår. 

 

 
Klima og miljø 

Klima og miljø blir dessverre stadig mer relevant i planprosesser. Dette er omtalt i 
planbeskrivelsen og det er også for dette temaet foreslått flere tiltak. Disse omfatter både 
klimatilpasninger og strategier for å legge om et bilbasert mønster til en by som tar mer 
hensyn til gående og syklende.  
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Næringsperspektiv 

Vi er alle avhengige av arbeidsplasser og en by som er attraktiv for næringslivet er viktig for 
kommunen. Nærings- og byutviklingstiltak henger tett sammen og i planen foreslås endringer 
som vi håper kan være positive for næringslivet, se planbeskrivelsen. 

 

 
Vurderinger 

Planarbeidet har vært svært omfattende og det har vært vanskelig å avgrense innholdet i 
planen. Reguleringsplanen for sentrum må være detaljert for å fungere til saksbehandling og 
kan ikke ha et for stort fokus på strategier. Samtidig er planen viktig i utvikling av sentrum og 
må inneholde noen vurderinger også på dette planet. Rådmannen har tilstrebet å finne en 
balanse her. 

 

Rådmannen vil særlig viser til kapittel 7, hvor hele 23 temaer gjennomgås, kapittel 8 som 
handler om planens virkninger og kapittel 9 som handler om gjennomføring av planen. Disse 
kapitlene er konkrete og forhåpentligvis enkle å ta stilling til i planarbeidet. Rådmannen vil 
også fremheve kapittel 6 hvor merknadene fra alle innspillene er referert og kommentert. 
Innspillene ligger i sin helhet på kommunens hjemmeside. Her ligger også planens 
dokumenter. 

 

Planforslaget synes nå tilstrekkelig utarbeidet til å fremmes for offentlig ettersyn. Planen skal 
ligge ute til høring i minimum seks uker, men perioden vil bli noe forlenget p.g.a. julefeing. 

 
Rådmannens konklusjon 
Detaljreguleringsplan for Risør sentrum legges ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10, 
jfr. § 12-3 i plan- og bygningsloven. 
RETT UTSKRIFT 
DATO 16.desember.2019 
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