Dialogmøte med hyttefolk og feriegjester i Risør kommune
Sted:

Rådhuset i Risør, med digital overføring.

Dato og tid:

2. august 2022, kl. 18-20.

Til stede:

Rundt 50 personer.
Fra Risør kommune: Ordfører Per Kr. Lunden, enhet for kultur v/ Anna Stina Næss,
enhet for eiendom og teknisk v/Tom Thorvaldsen, kommunedirektøren v/Benedicte
Tynes.
Fra Risør og Tvedestrand Avfallsselskap (RTA) v/Tor Georg Hagane.

Innledning v/ordfører Per Kr. Lunden










Det er rundt 1800 hytter/fritidseiendommer i Risør kommune. Hvert minutt hyttefolk
tilbringer i Risør er verdifulle for oss.
Videre utbygging av hyttefelt: Sterkere påtrykk nå enn tidligere for å bremse utbygging, mtp.
klimaavtrykk og inngripen i natur. Det må også prioriteres mellom bolig- og hyttebygging.
Det er store industriutbygginger på gang i regionen, blant annet ved Morrow batterifabrikk.
Dette vil føre til et press på boligmarkedet, ikke bare i Arendal men også i Risør.
Veiutbygging: Mål om firefelts E18 mellom Kristiansand og Oslo så raskt som mulig.
Forutsetningene har endret seg betydelig det siste året, ikke minst på grunn av bevissthet på
klima og miljø samt kostnader. Trafikksikkerhet og gjenbruk. Bedre vei gjør det lettere for
hyttegjester å komme til Risør, også i helger eller deler av arbeidsuka.
Vi ønsker «hyttekontor-innbyggere» velkommen, gode erfaringer med dette gjennom
pandemien.
Vi har fortsatt noen utfordringer knyttet til renovasjon, og ønsker deres innspill og
tilbakemeldinger rundt dette.
Det har vært noe mindre folk i Risør i sommer enn i fjor, vi antar at dette er knyttet til
kostnadsbildet og at det igjen er mulig å reise etter pandemien.
Vårt inntrykk er at sommeren har gått bra, og at Risør har vært et godt sted å være. Vi har
mobilisert folk som plukker søppel og holder byen ren. Parkering har også gått bra i år.

Informasjon om kulturlivet i Risør hele året, og byjubileet 2023 v/kultursjef Anna Stina
Næss
Deltakarane fikk utdelt brosjyre med oversikt over kulturaktiviteter og aktiviteter for barn.
Kommunen har innført en ny kategori kulturmidler i år: Sølvfargede kulturmidler. Hyttefolk kan også
søke på midler for å gjennomføre kulturaktiviteter. Les mer om kriteriene og finn søknadsskjema her:
Kulturmidler - Risør (risor.kommune.no)

Byjubileet:
7. mai 2023 fyller Risør 300 år som by.

Risør kommune arrangerer jubileumsuke 2.-8. mai 2023, se eget arrangement på Facebook. Ellers blir
det flere arrangement gjennom året. Jubileumskalenderen vil finnes på Risør bys nettsider og
program lanseres 5. desember.

Renovasjon v/Tor Georg Hagane fra RTA





Buer for hytterenovasjon fungerer veldig bra.
Noen setter igjen store gjenstander i/ved bodene. Disse må leveres på avfallsanlegg.
Sorteringsgraden har gått veldig opp, noe som er svært positivt.
To områder må fortsatt forbedres: Buvika og Søndeled. Gode løsninger må finnes sammen
med kommunen.

Spørsmål fra salen:
Renovasjon:





Hytteeiere ønsker å kunne levere avfall på Hestemyr ved behov. Dette gjelder særlig for dem
som bor langt unna renovasjonsbuer og i tilfeller der søppeldunker/containere er fulle.
o Svar: Hagane tar med seg tilbake til RTA for avklaring.
Innspill om å sette opp skilt ved søppelbodene om at større gjenstander ikke skal settes der.
o Svar: RTA har sendt SMS til hytteeiere som sogner til de ulike søppelbodene.
Mulig å sette ut ekstra dunker til kildesortering?
o Svar: Mulig, men erfaringen er at ekstra dunker ofte blir brukt til restavfall. Dette
gjelder ikke nødvendigvis hyttefolk.

Annet:












Innspill om at utbygging på Østebøneset er for tett. Ønske om mer luft mellom hyttene i
fremtidige reguleringsplaner, i samspill med utbyggere. Ved å legge opp til parkeringsplass
mellom hyttene istedenfor felles parkeringsplass sikrer man større avstand mellom hyttene.
Hva er planene for Risørveien?
o Svar: Vi vet ikke hvor det nye risørkrysset kommer, dette avklares i september i år.
Tilførselsvei er avhengig av dette. Gjeldende reguleringsplan sier avkjøring i
nærheten av der den er i dag, med gang- og sykkelvei.
Hva gjelder for fartsbegrensning på sjøen i Risør?
o Svar: Vi har ikke kunnet prioritere skilting så langt, det er gjeldende forskrifter som
gjelder. Ingen egen regulering for dette i Risør.
Ønske om flere fester/bolter for båt i skjæra
o Svar: God ide, trenger da innspill på hvor det ønskes bolter. Risør havn har kapasitet
til færre båter nå enn før pga. endrede brannforskrifter. Mer tilgjengelighet i
skjærgården vil kunne avhjelpe på trykket i havna.
Hva er status for vann og avløp på Fie?
o Svar: Alt ligger til rette for legging av rør fra Fiesund til Krabbesund. Vedtatt
finansieringsmodell viste seg å ikke være i henhold til gjeldende (nytt) lovverk,
dermed må det juridiske utredes først. Jussnettverket jobber med saken.
Risør er en vidunderlig plass å feriere. Å bli gjenkjent i butikken er nydelig! Spørsmål: Når
kommer sykkelvei fra Vinterkjær til Østebømyra?
o Svar: Det er en forutsetning for bygging av ny vei at det blir gang- og sykkelvei. Agder
fylkeskommune eier Risørveien, og har forpliktet seg til å bidra med finansiering.

























Finansieringsmodell fra Nye veier avhenger av hvor avkjøring til Risør havner.
Ordførers antakelse er at dette er på plass innen fem år.
Hvordan får gamle Søndeled plass i byjubileet?
o Svar: Hele kommunen skal med! Vi skal ha en Hope dag og en Søndeled-dag i
jubileumsuka. Vi ønsker gjerne innspill og engasjement fra hytteeiere fra hele
kommunen.
Innspill om å beholde nåværende E18, med strekninger med ett felt i hver retning
o Svar: Vi jobber hardt for firefeltsvei hele strekningen. Erfaring med innsnevringer er
at dette ofte fører til kø og trafikkfarlige situasjoner.
Ønske om redusert fartsgrense på Fv416 mot Hope, for å øke trafikksikkerheten.
o Svar: Kommunen har tatt dette opp med fylkeskommunen flere ganger, uten å få
gehør.
Imponert over hvordan vi har utviklet Risør, gleder seg alltid til å komme hit.
Mange hytteeiere er avhengige av båt for å komme seg til hytta. Det er behov for flere
båtplasser på Søndeled.
o Svar: Søndeled sentrum/Ørsmålen er under utvikling. Kommunen har solgt området
på Ørsmålen til privat utbygger, og prosess for byggesøknader etc. er i gang nå.
Kommunen ønsker utbygging av båtplasser i forbindelse med denne prosessen.
Hva skjer i Apalvika? Se mot Holmen, god løsning for utbygging.
o Svar: Området rundt Ørsmålen/Apalvika er ikke helt sammenlignbart med Risør
sentrum. Utbygging av Holmen var en lang og krevende prosess. Kommunen vil nok
ikke være like strenge mtp. boplikt på Søndeled som i Risør sentrum.
Utfordringer med lyd og støy i sentrum. Alkoholpolitisk handlingsplan sier at det ikke skal
spilles høy musikk etter kl. 23. Det oppleves ikke som at dette overholdes av utestedene.
Naboer opplever at det spilles musikk utendørs frem til rundt 2.30.
o Svar: Ordfører følger opp.
Det er mye flått i Risør. Hva kan kommunen gjøre for å redusere flåttbestanden?
o Både kommunen og grunneiere kan ta ansvar for å holde kratt nede. Det er mange
rådyr i kommunen, som er store smittebærere.
Ny eiendomsskattemodell: Markedsverdi for hytteeiendommer skal legges til grunn, kan føre
til større økninger i eiendomsskatt for hytteeiere.
o Svar: Dette er en nødvendig inntekt for kommunen. Kommunen skal gjennomføre en
taksering av hytter i kommunen i tiden fremover, og er opptatt av god dialog med
hytteeiere i denne prosessen. En del eiendommer er altfor lavt taksert i dag.
Eiendomsskatt skal komme også hytteeiere til gode, gjennom gode tjenester.
Hytteeier har klagd på eiendomsskatt ved to anledninger, uten å få svar.
o Svar: Ordfører undersøker dette.
Strøm: Viktig å få på plass ladestasjoner og landstrøm.
o Svar: Vi er i dialog med Agder Energi. Det er et stort etterslep på nettutbygging.
Hytteeiere har gått sammen for å koble seg på kommunalt VA.
o Svar: Dette er veldig positivt!
Hvordan kan vi følge med på status i saker, for eksempel rundt utbygging av vann og avløp på
Fie?
o Svar: Ordfører foreslår et møte med interessenter i plan- og anleggsfasen for å
informere og involvere.
Ønske om et tilsvarende dialogmøte for fastboende

o





Svar: Planprosess for kommuneplanens samfunnsdel er en god anledning for dette.
Denne skal foregå høsten 2022/våren 2023.
Hva er status på hurtigladere?
o Svar: Det er åpnet for fire hurtigladere på Tjenna, disse skal være på plass innen
sommeren 2023.
Eiendomsskatt, taksering ut fra markedsverdi oppleves urettferdig og som en grådighet fra
kommunens side.
o Svar: Ved å kjøre en åpen prosess rundt dette håper vi at takseringen vil oppleves
rimelig og rettferdig.

Spørsmål og kommentarer er tatt med i innspill for videre oppfølging.

Referent
Benedicte Tynes

