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Saksgang Møtedato Saknr 

1 Miljø- og teknisk utvalg 09.02.2022 22/1 

2 Kommunestyret 17.02.2022 22/2 

 
 
Miljø- og teknisk utvalg har behandlet saken i møte 09.02.2022 sak 22/1 
 
 
 
Votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Som saksordfører oppnevnes Stian Lund (V). 
 
Miljø- og teknisk utvalgs innstilling  
Risør kommunestyre godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 
5, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. 
 
 
 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 17.02.2022 sak 22/2 
 
Habilitetsvurderinger: 
 
Randi Gunsteinsen er mor til, og Lene Gunsteinsen er søster til av dem som har kommet 
med innspill i høringsperioden, han bor i området. Han har vært delaktig i et gruppeinnspill 
som har gjeldt et større område. De ble begge enstemmig vedtatt habile. 
 
 
Frida Fred Dørsdal (R) og Lill Jorunn Larsen (Krf) fremmet følgende forslag: 
Detaljregulering av Lørdagsheia utsettes inntil tomtesaken av tomt 49 er avklart og en 
alternativ adkomstvei til det nye foreslåtte boligfeltet er nærmere vurdert faglig. 
 
Statsforvalterens høringsuttalelser bør i større grad vektlegges ved en ny gjennomgang.  
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Randi Gunsteinsen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Utsettelse: Alternativ begrunnelse.  
Saken utsettes, kommunestyret ber kommunedirektøren, utrede nåværende vei til Spirekleiv, 
når det gjelder veibredde og trafikksikkerhet. Ber om at saken kommer tilbake til 
kommunestyret.  
 
Votering 
 
Saken utsettes (uten begrunnelse) falt med 8 mot 20 stemmer. 

Parti For  Mot 
Arbeiderpartiet (9) 3 6 
Fremskrittspartiet (2)  2 
Høyre (9) 1 8 
Kristelig Folkeparti (1) 1  
Rødt (3) 3  
Senterpartiet (2)  2 
Venstre (2)  2 

 
Per Kristian Lunden (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Før vei SKV2 og VA-anlegg kan bygges ut, skal tiltak 1 og 2 i «Tiltakskart adkomstvei og 
fortau», datert 26.03.21 og revidert 26.01.22, være opparbeidet og godkjent som vist i 
plankartet. 
 
Petter Emil Gundersen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Til planbestemmelsene 
 
3.1.2.8 
Hver boenhet skal ha minimum 2 biloppstillingsplasser, unntatt hybelleilighet som  
skal ha minimum 1 biloppstillingsplass. 
 
Randi Gunsteinsen (Ap) fremmet følgende tilleggforslag: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å lage et smalere fortau fra Åkvågveien og 
opp til første sving. 
 
 
Votering 
 
Per Kristian Lundens (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Petter Emil Gundersens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Randi Gunsteinsens (Ap) tilleggsforslag ble vedtatt med 17 mot 11 stemmer. 
 

Parti For Mot 
Arbeiderpartiet (9) 8 1 
Fremskrittspartiet (2) 2  
Høyre (9) 1 8 
Kristelig Folkeparti (1) 1  
Rødt (3) 3  
Senterpartiet (2) 2  
Venstre (2)  2 
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Miljø- og teknisk utvalgs innstilling ble vedtatt med 23 mot 5 stemmer. 
 

Parti For Mot 
Arbeiderpartiet (9) 9  
Fremskrittspartiet (2) 2  
Høyre (9) 8 1 
Kristelig Folkeparti (1)  1 
Rødt (3)  3 
Senterpartiet (2) 2  
Venstre (2) 2  

 
 
Kommunestyrets vedtak  
Risør kommunestyre godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 
5, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. 
 
Før vei SKV2 og VA-anlegg kan bygges ut, skal tiltak 1 og 2 i «Tiltakskart adkomstvei og 
fortau», datert 26.03.21 og revidert 26.01.22, være opparbeidet og godkjent som vist i 
plankartet. 
 
Til planbestemmelsene 
3.1.2.8 
Hver boenhet skal ha minimum 2 biloppstillingsplasser, unntatt hybelleilighet som  
skal ha minimum 1 biloppstillingsplass. 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å lage et smalere fortau fra Åkvågveien og 
opp til første sving. 
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Sluttbehandling av detaljregulering for Lørdagsheia gnr. 5 bnr. 5 
Forslagsstiller: Stærk & CO                                                                   
Tiltakshaver: Mads Henrik Sandnes 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Risør kommunestyre godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 
5, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. 
 
  



 

Dokumentnr.: Doknr  side 5 av 16 

 
Vedlegg 
Reguleringsplan 
Planbestemmelser 
Tiltaksplan 
Innspill fra Statlige og regionale myndigheter 
Merknader fra Sørlandet Ferieby og hytteeiere 
Merknader fra velforeninger og beboere i Spirekleiv 
Kommentar til landskap og friluftsliv 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Kort resymé 

Detaljreguleringsplanen legger opp til å etablere ett nytt boligfelt med 26 nye boligtomter, i 
heia (Lørdagsheia) bak Spirekleiv. Boligfeltet vil få adkomst via eksisterende kommunal vei 
opp fra Åkvågveien, og gjennom dagens boligfelt. Området er i gjeldende kommuneplan 
avsatt til fremtidig boligformål. 
 
I tillegg legger planen opp til at det etableres 45 nye hyttetomter i området bak dagens 
hyttefelt i Henriks vei, med adkomst fra dagens hyttevei. Området er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. 
 
Risør kommunestyre skal ta stilling til om planen skal godkjennes, eller ikke, eventuelt om 
det skal stilles vilkår. Kommunestyret har også anledning til å sende saken tilbake for ny 
behandling, eventuelt med retningslinjer for hvilke endringer som må gjennomføres. 
 
Kommunedirektører innstiller på at planen godkjennes. 
 
Saksopplysninger 

Miljø og teknisk utvalgt vedtok i sak 21/28, den 7.9.2021 å legge detaljreguleringsplanen for 
Lørdagsheia, ut til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplanen har ligget ute til offentlig 
ettersyn. Etter fristens utløp var det kommet inn 28 innspill til planen. Innspillene er vedlagt 
og refereres kun kort her.  
 
Statsforvalteren i Agder: 
Landskap og friluftsliv 
Allmennhetens interesse for rekreasjon i kystsonen forventes å øke, og medføre større press 
på både eksisterende og nye friluftsområder. De viser bl.a. til koronapandemien, som på kort 
tid har medført store endringer i folks ferie- og fritidsvaner. 
 
Gir sterkt faglig råd om å bevare kollen/utsiktspunktet på Lørdagsheia, og ta ut tomtene 
innenfor feltene BFS7 og BFS8 (B9 – B12). I tillegg bør det legges større vekt på å ivareta og 
videreføre turstier innad i området, gjennom bedre tilpassede og gjennomgående grønne 
korridorer. 
 
Gir faglig råd om at større deler av kollen ved BFF2, BFF3 og BFF15, bevares. Flere av 
tomtene bør tas ut av planforslaget, og veien bør stoppe før kollen. Som et minimum bør 
tomtene innenfor BFF2 og BFF15, tas ut av planen, og BFF3 gis en bilfri adkomst. 
 
Gir faglig råd om å ta ut BFF9. Området har en unaturlig plassering, ligger eksponert i 
landskapet og medfører store terrenginngrep og tap av natur. 
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Gir råd om at det vurderes å legge til rette for bilfrie tun og samlet parkering, spesielt for 
hytteområdene. 
 
Barn og unge 
Vurderer at arealene avsatt til lek for barn, er noe små. De gir derfor innspill om at det 
avsettes større arealer for lek, og at arealene sikres opparbeidet med god kvalitet. Minner 
videre om statlige planretningslinjer for barn og planlegging, som understreker at det er et 
viktig nasjonalt mål at barn og unge sikres et oppvekstmiljø som gir dem trygghet mot fysiske 
og psykiske skadevirkninger. 
 
Øvrige merknader: 
Eventuelle større trær innenfor planområdet bør identifiseres, og sikres i plankartet med 
hensynssone bevaring naturmiljø. Viser til at alm og ask er rødlistet, og registrert som sterkt 
truet. Voksne forekomster av ask og alm bør i høy utstrekning søkes bevart. Viser også til at 
eldre eiketrær er listet som utvalgt naturtype, og har stor verdi for det lokale biologiske 
mangfoldet. 
 
Agder fylkeskommune: 
Skriver at kollen ved felt BFF2, BFF3 og BFF15 og kollen ved felt BFF7 og BFF8, fremstår 
som inneklemt mellom tomtene, noe som kan gi områdene et privatisert preg og gjøre dem 
mindre tilgjengelige for allmennheten. Kommunen bør derfor vurdere å trekke tomtene 
innenfor disse feltene lengre bort fra de høyeste nivåene, eventuelt ta ut enkelttomter (F. 
eks. B11, B12, H04, H05 og H07). 
 
Videre bør det vurderes å regulere toppen av kollen til friområde, med krav om en enkel 
opparbeiding med bord/benker. 
 
Det bør også vurderes om det skal reguleres inn enkelte turstier i de ulike byggeområdene. 
 
Fylkeskommunen mener videre at hyttetomtene lengst vest i feltet (H19, H20, H22 og H23) 
er plassert på to koller og fremstår som eksponert i landskapet. Disse tomtene ligger heller 
ikke som en naturlig forlengelse av den mer kompakte bebyggelsen i område BFF10 – 
BFF14. Kommunen bør vurdere å ta disse ut og heller regulere områdene til grønne formål. 
 
Spirekleiv velforening: 
Velforeningen har laget en liste med 17 punkter. De fleste punktene går på bruk av 
Spirekleivveien som adkomst- og anleggsvei til boligfeltet i Lørdagsheia. 
 
Etterlyser illustrasjoner/fotomontasjer/snitt/perspektivtegninger, slik Statsforvalteren etterspør 
i sin høringsuttalelse. 
 
Bruk av Spirekleivveien 
Velforeningen mener at Spirekleivveien er uegnet som adkomstvei til Lørdagsheia, og viser 
til at veien er bratt med uoversiktlige svinger, har dårlig trafikksikkerhet på flere utsatte 
plasser og er overbelastet. Første del av veien opp fra Åkvågveien er stedvis så smal at det 
ikke er mulig for to biler å passere hverandre, selv i lav hastighet. Det er også flere steder det 
ikke er mulig å lagre snø. Her faller snøen tilbake inn i veibanen, noe som er med å redusere 
fremkommeligheten, ytterligere. Velforeningen mener planen er vanskelig å vurdere ut ifra de 
dokumentene som er vedlagt i planforslaget, og at det ikke klart nok fremgår hva som er 
bredde for kjørefelt, fortau, sideareal (skulder/grøft), samt areal for veivedlikehold og 
snøbrøyting.  
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Spirekleiv vel viser også til at den innerste del av Spirekleivveien, fram til ny avkjøring til 
Lørdagsheia, er dimensjonert som stikkvei, og ikke adkomstvei. Veien tilfredsstiller derfor 
pkt. 1.6.3 i kommunens veinorm med en anbefaling om maks 12 boliger. Det er heller ikke 
vist siktsoner i krysset der ny vei tar av fra Spirekleivveien. Boligfeltet har allerede i dag et 
uoversiktlig kryss, og ønsker ikke at dette gjentar seg. Siktsoner må vises iht. kommunens 
veinorm og håndbok fra Statens vegvesen.  
 
Velforeningen mener derfor at dersom denne veien skal benyttes som adkomst til 
Lørdagsheia, må den tilfredsstille kravene til overordnet boliggate/boligvei med fortau. Videre 
må planen vise siktsoner i det nye krysset mot Lørdagsheia. 
 
Alternative adkomstveier 
Spirekleiv velforening mener fortsatt at det må vurderes alternative adkomstveier. I tillegg må 
det ses hen til stigningsgrad og behov for avlastning pga. denne stigningen. Velforeningen 
viser også til Rønningsåsen, der kommunen vurderte at det var behov for to adkomstveier. 
Det bør også gjøres i denne saken. 
 
Et alternativ kan være å oppgradere Bjørndalsveien, noe velforeningen foreslo i sitt forrige 
innspill. 
 
Dersom kommunen allikevel mener Spirekleivveien skal benyttes som adkomstvei til 
Lørdagsheia, mener velforeningen at det må gjøres flere endringer i tiltaksplanen (vedlegg 
3). De viser bl.a. til at tiltaksplanen angir en varierende breddeutvidelse, noe som vil gi rom 
for tolkning. Videre må det stilles som krav at rekkefølgekravene tas ut. All utbedring av 
Spirekleivveien må være gjennomført før tiltak i Lørdagsheia kan settes i gang. 
 
Anleggsgjennomføring 
I en kommentar foreslår planstiller å benytte sti over til Henriks vei, som en alternativ 
anleggsvei. Velforeningen anser det som urealistisk. Stien er ikke kjørbar uten store og 
ødeleggende tiltak for privatpersoner og friområdet mellom boligfeltet og hyttefeltet. Stien 
benyttes i tillegg som skolevei for barna i Spirekleiv. 
 
Boliger i Lørdagsheia 
Viser til at planbestemmelsene åpner for å tillate tomannsboliger. Dette er for upresist, og 
planen må angi bedre hvor mange slike boliger som skal kunne tillates. 
 
Lekeområder 
Velforeningen mener at lekeområdet bør utvides, og viser til reguleringsplan for 
Rønningsåsen, der kommune har avsatt et areal på 1300 m2. 
 
Antall hytter 
I det opprinnelige forlaget var det lagt opp til 32 hytter. Antallet er nå økt til 45. Et slik antall 
vil bli for dominerende i forhold til naturområder, grøntareal og fastboende. Området er i dag 
et viktig rekreasjonsområde for både fastboende og feriegjester, og velforeningen mener 
antallet hytter bør reduseres til 30. 
 
Konklusjon fra Spirekleiv velforening 
Velforeningen mener reguleringsplanen, slik den foreligger i dag, ikke bør vedtas uten at det 
gjøres endringer. 
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OSS Vel: 
I all hovedsak de samme merknadene som fra Spirekleiv velforening. 
 
Oss vel konkluderer med at planen, slik den foreligger i dag, har for store svakheter til at 
ulike interesser ivaretas godt nok. Det må belyses bedre hvordan planen skal ivareta både 
eksisterende og fremtidig befolkning. 
 
Beboere i Spirekleiv 
Det er kommet inn 21 merknader fra beboere i Spirekleiv. Merknadene er i all hovedsak de 
samme som fra Spirekleiv velforening. 
 
I tillegg vises det til at det er en svært tett kobling mellom boligfeltet og det nye hyttefeltet. 
Spirekleivveien må under ingen omstendigheter kunne brukes som adkomst til hyttefeltet. 
 
Det vises også til at fylkesveien fra Laget til Åkvåg allerede i dag er på grensen når det 
gjelder kapasitet. 26 nye boliger og 45 nye hytter vil selvsagt medføre en økt belastning av 
denne veien. 
 
Styret i Sørlandet Ferieby Vel: 
Merknaden går i all hovedsak på bruken av Henriks vei for adkomst til det nye hyttefeltet, og 
de mener plandokumentene ikke redegjør godt nok for om veien er egnet for en slik 
utvidelse, eller hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres (bl. a. støy-, trafikksikring- og 
veitiltak). De viser også til at Henriks vei er privat og ikke kan benyttes uten samtykke fra 
hytteforeningen. 
 
Videre vises det til at det er beskrevet felles avfallsbod med Sørlandet Ferieby. Denne står 
på privat grunn og Sørlandet Ferieby ønsker ikke at de nye hyttene skal kunne benytte 
denne.  
 
I plankartet er avkjøringen fra Henriks vei til den nye hytteveien, vist inne på eiendommen til 
det eksisterende hyttefeltet. Dette må endres. Viser også at friområdet som ligger inne i 
reguleringsplanen for Sørlandet Ferieby, nå er tatt ut og erstattet med hyttetomter i den nye 
planen. Sørlandet Ferieby ber om en redegjørelse for hvordan denne prosessen har foregått. 
 
Sørlandet Ferieby ønsker ikke at Henriks vei benyttes som adkomstvei til et nytt hyttefelt. Det 
må derfor utredes andre alternativer, f. eks. via Bjørndalsveien. 
 
Eier av Henriks vei 52 
Viser til at det nye hyttefeltet ikke er en utvidelse av Sørlandet Ferieby, og at friområdet i sør, 
der det nå er vist nye hyttetomter, må opprettholdes. 
 
Henriks vei 76 
I hovedsak de samme merknader som fra styret i Sørlandet Ferieby. 
 
 
Økonomi 

Ingen, utover gebyr for saksbehandling. 
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Kommuneplan 

Kommunens hovedmål er "Vi skal vokse, gjennom samarbeid og attraktivitet". Iht. kommune-
planens samfunnsdel skal tilrettelegging for nye boliger i all hovedsak (min. 70 %), skje 
innenfor eksisterende sentrum og lokalsentre. Hope – Sandnes er ett av to lokalsentre i 
kommunen. En utvidelse bak Spirekleiv boligfelt vil være et attraktivt område for 
barnefamilier, og nært skole-, fritids- og aktivitetstilbud.  
 
Det foreslåtte hyttefeltet er videre iht. kommunens satsningsområdet "Attraktivitet", som bl. a. 
innebærer at vi skal gjøre oss attraktive for mer besøk. Hyttefeltet ligger nært sjø, og med 
store gode friluftsområder mot syd. 
 
 
Folkehelse og levekår 

Planområdet ligger i nær tilknytning til gode rekreasjonsområder, både til sjøs og i 
skogsområdene i sør. Det er videre kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg og 
lekeplasser, i tillegg til nærbutikk.  
 
 
Klima og miljø 

Enhver utbygging av et slik omfang vil kreve ressurser og vil påvirke klima og miljø avhengig 
av hvordan utbyggingen skjer. Det er ingen kollektivtilbud i området pr i dag, ut over 
skolebuss i skoleåret, og ferdsel til/fra dette området vil skje med privatbiler. 
 
Reguleringsplanen legger opp til at det etableres gjennomgående fortau helt fra Åkvågveien 
og opp til avkjøringen mot Lørdagsheia, og vil gjøre Spirekleivveien til en betydelig tryggere 
vei for myke trafikanter. 
 
Næringsperspektiv 

Utbygginger som det her legges opp til er positivt for det lokale og regionale næringslivet. 
Flere innbyggere og økt besøk er også positivt for den lokale besøksnæringen (handel og 
reiseliv).  
 
 
Vurderinger 

Boligfelt i Lørdagsheia ble lagt inn i kommuneplanen i 2014, etter ønske fra OSS vel. Som 
begrunnelse for å legge inn feltet skriver velforeningen: 
 
Vi ønsker å utvide boligfeltet i Spirekleiv, da dette har vist seg å være attraktivt. 
Infrastrukturen ligger der, det er kommet trygg skolevei, og for OSS vel er det viktig at vi 
sikrer rekruttering til skole og barnehage. Dette gjør at vi kan bygge et levende lokalmiljø, og 
sikre de tilbudene vi har i dag. Det er nå få boligtomter igjen i Spirekleiv, dermed haster det 
med å se på alternativer. 
 
Ved rullering av kommuneplanen i 2019 kom det inn et innspill fra Mads Henrik Sandnes om 
å utvide boligfeltet i Lørdagsheia, og med adkomst via Spirekleivveien. Området ble tatt inn i 
kommuneplanen, med krav om detaljregulering. Innspillet omfattet også en utvidelse av 
hytteområdet F9 i området bak hyttefeltet i Henriks vei.  
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Planforslaget som nå ligger til behandling er dermed detaljregulering av områder som ligger i 
kommuneplanen regulert som fremtidige hytte- og boligfelt. 

 
Kommunedirektørens kommentar til merknader fra Statsforvalteren 
Landskap og friluftsliv 
Statsforvalterens merknader går i hovedsak ut på at det er vist ny bebyggelse på de to 
kollene rett sør for boligfeltet i Spirekleiv, samt en liten kolle vest i det nye hyttefeltet. 
 
Statsforvalteren gir derfor sterkt faglig råd om at de 4 boligtomtene innenfor felt BFS7 og 
BFS8, tas ut, samt faglig råd om at 4 hyttetomter innenfor feltene BFF2 og BFF15, og to 
hyttetomter innenfor felt BFF9, tas ut.  
 
Statsforvalteren ber også om at det vurderes å legge til rette for bilfrie tun og samlet 
parkering, spesielt for hytteområdene.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
I planforslaget som ble lagt frem for behandling i Miljø og teknisk utvalg den 7. september 
2021, var hele kollen der felt BFS7 og BFS8, ligger, vist som byggeområde som kunne 
bebygges med boliger med en gesims- og mønehøyde på hhv. 6,8 m og 8m. I tillegg var 
adkomstveien rundt kollen. 
 
Med en slik utnyttelse ville hele kollen bli nedbygd, og boligene ville blitt eksponert i tydelig 
silhuett.  
Kommunedirektøren innstilte derfor på at veien fram til tomtene ble lagt lavere i terrenget, 
samt at det ble lagt inn krav om at høyeste tillatte kotehøyde for gesims- og møne ikke skulle 
komme høyere enn toppen av kollen. Selve toppen ble i tillegg omregulert fra boligtomt, til 
friområde. Samme betingelser ble stilt for hyttene i feltet i vest, i tillegg til at det her ble lagt 
inne en bygge-grense på to av hyttetomtene, for å sikre at et bart fjellparti, ikke ble bebygd.  
 
Begge kollene ligger tilbaketrukket bak eksisterende bolig- og hyttefelt, og er lite synlige. De 
to eksisterende byggefeltene ligger så høyt, at den nye bebyggelsen ikke vil bli synlig fra 
fylkesveien. Den nye bebyggelsen vil heller ikke være godt synlig fra sjøen, eller 
Risørhalvøya. Som bildene under viser vil de nye byggeområdene ligge bak to svært 
eksponerte byggefelt.  
 

            
 Lørdagsheia sett fra Kallerberget Lørdagsheia sett fra Oterlia  

 
Kommunedirektøren kan ikke se at planforslaget medfører noen vesentlig endring av 
landskapsbildet. 
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Statsforvalteren viser til at det er registrert en turvei gjennom området, og at toppen av kollen 
er et verdifullt utsiktspunkt. 
 
Forslagsstiller har kommet med følgende merknad til dette: 
  
Statsforvalteren har spesielt trukket fram stien som går over Lørdagsheia og over til 
Loddheia, som en sti som blir brukt som rekreasjonsområde. 
 
 
 
Denne stien opparbeidet og merket undertegnede for ca. 10 år siden. Tanken var at ved å 
merke stien, så ville flere benytte seg av dette området. Også en løype for våre gjester på 
feriesenteret. 
Dette viste seg å ikke være en populær sti. Undertegnede har ryddet stien for rønninger og 
lyng, hvert annet år, da det var få som benyttet seg av denne. De siste årene ble den ikke 
ryddet mer.  Muligens ble den lite brukt pga. bratt terreng mot bl.a. Spirekleiv. Også bratt fra 
hyttefeltet, og liten tilgjengelighet rett fra dem. Hyttefeltet har ikke gjort noe forsøk på å bedre 
tilgangen til utsiktsområdet, fra dem, ved å lage stige, tau mm.  
 
Sti i området som viser seg å være mer i bruk, er sti fra rundkjøringa i Spirekleiv, og opp til 
Loddheia. (Selv om denne ikke er inntegnet på noe kart.) Loddheia er et mye større og 
flatere område som egner seg mye bedre bl.a. for barn. (Ingen bratte fjell å passe på.) Også 
er Henriks vei en populær vei som blir mye brukt å gå turer på. 
 
Det har tidligere ikke vært noen sammenheng fra den østre delen av Spirekleiv feltet og opp 
til Henriks vei, og det øvrige sti-nettet og areal som også ligger på vår eiendom. Ved 
opparbeidelse av denne planen, vil denne tilgangen bli mye bedre. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det er grunnlag for å trekke dette i tvil. Nedbygging av 
dette området er heller ikke et viktig tema i innspillene som har kommet fra velforeninger og 
beboere i Spirekleiv. 
 
Statsforvalteren gir videre råd om at det legges opp til bilfrie tun og samlet parkering.  
 
Samme merknad kom inn etter første høringsrunde, og ble besvart før planen ble lagt ut til 
offentlig ettersyn. I Risør kommune har vi kun noen få byggeområder der det er lagt opp til 
bilfrie tun. Disse områdene består av konsentrert småhusbebyggelse, med små tomter og 
kort avstand mellom bebyggelsen. Dette er også områder i nær tilknytning til Risør sentrum, 
butikker og kollektivtilbud, noe som reduserer behovet for bruk av bil. For de øvrige 
boligområdene i Risør, er det lagt til rette for kjøring til egen eiendom. Vi kan ikke se at det er 
elementer ved Lørdagsheia som tilsier at bilfrie tun bør etableres her. Mye av den samme 
argumentasjonen kan benyttes for hyttefeltet. 
 
Barn og unge 
Statsforvalteren gir innspill om at det avsettes større areal for lek, og at det sikres at disse 
opparbeides med god kvalitet. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Iht. til de rikspolitiske retningslinjene fremgår bl. a. at det i nærmiljøet skal finnes arealer for 
barn i ulike aldersgrupper kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Det forutsettes at det 
avsettes store nok egnede områder som gir mulighet til ulike typer lek og opphold, på ulike 
årstider.  
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I det nye boligfeltet er det vist et lekeområde på ca. 280 m2. Det har egne bestemmelser om 
at området skal være tilrettelagt for lek/aktivitet for barn i alderen 0 – 6 år, og med godkjente 
installasjoner, samt lagt inn rekkefølgebestemmelser for når området skal være opparbeidet.  
 
Hva som er regnet som store nok areal, vil være en skjønnsmessig vurdering i ulike 
plansaker. Slik vi leser de rikspolitiske retningslinjer omhandler disse ikke kun opparbeidede 
lekeareal, men også andre områder som er egnet for lek og opphold. 
 
Innenfor planområdet er det store areal avsatt til friluftsformål. Også disse områdene må tas 
med i vurderingen, og vil være områder som er egnet for lek/opphold for eldre barn. I tillegg 
ligger boligfeltet i Lørdagsheia inn mot et større skogsparti med gode tur- og 
fritidsmuligheter. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering bør det avsatte lekeområdet, sammen med friområdene 
og de tilgrensende skogsområdene, gi gode muligheter for lek og uteopphold for barn. 
 
Øvrige merknader: 
Statsforvalteren skriver videre til at større trær bør sikres innenfor planområdet, at alm og 
ask er rødlistet og registrert som sterkt truet, samt at eldre eiketrær er listet som utvalgt 
naturtype, og har stor verdi for det lokale biologiske mangfoldet. 
 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Eiendommen gnr. 5, bnr. 5 er en forholdsvis stor landbrukseiendom, som iht. gårdskart 
består av 957 mål skog. Eiendommen har i dag rett til å ta ut skog. For å hindre at 
byggeområdene hugges ned, er det lagt inn bestemmelser om at større trær skal bevares, jf. 
§ 3.3.1, pkt. 4 og 5. Forslagsstiller har videre opplyst kommunen om at det ikke er noen 
større forekomster av alm og ask. Det er noe eik i området, men ingen store, hule trær. 
Uansett er dette trær de vil prioritere å bevare.  
 
Kommunedirektørens kommentar til merknader fra Agder fylkeskommune: 
Merknadene fra fylkeskommunen er i all hovedsak sammenfallende med innspillet fra 
Statsforvalteren. Kommunedirektøren viser derfor til kommentarene over. 
 
Kommunedirektørens kommentar til merknader fra Spirekleiv velforening og OSS vel. 
Bruk av Spirekleivveien 
Merknaden går i hovedsak ut på at Spirekleivveien, slik den fremstår i dag, ikke er egnet som 
adkomstvei til det nye boligfeltet. 
 
Kommunedirektørens kommentar. 
Spirekleivveien er regulert som adkomstvei til boligfeltet, og ble prosjektert og bygget etter 
kommunens veinorm. Iht. veinormen skal slike veier ha en veibredde på 4,0 m og 
skulder/grøft på tilsammen 2,0 m. Veinormen stiller ikke krav om fortau.  
 
Kommunens veinorm er fra 1988. Kommunedirektøren kan allikevel ikke se at veinormens 
krav til adkomstveier skiller seg vesentlig ut fra kravene i Statens veivesens håndbok, som 
bl. a. Tvedestrand kommune viser til i sin vegnorm fra 2017.  
 
Statens vegvesen klassifiserer lokale veier som «Lokale veier, L1» og «Øvrige lokalvei, L2», 
jf. kapittel 3.4 i Statens vegvesen håndbok N100 (2021). 
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Veiklasse L1 er definert som veier som kan ha fartsgrense 60, eller 80 km/t, og med en ÅDT 
inntil 1500, mens veiklasse L2 er øvrige veier som betjener grender og områder med spredt 
bebyggelse, og med en ÅDT på inntil 300.  
 
Åkvågveien vil være et eksempel på vei i veiklasse L1, mens Spirekleivveien vil falle inn 
under øvrige lokalvei, L2. Vegvesenets krav til slike veier er at de skal ha en bredde på 3,5 – 
4,5 m, inkl. skuldre. Dette for å invitere til lav fart. Håndboka stiller ikke krav om at det 
etableres fortau. 
 
Spirekleivveien skiller seg m.a.o. ikke vesentlig ut, og burde i utgangspunktet være god nok, 
også etter en utvidelse med nytt boligfelt i Lørdagsheia.  
 
Anleggsgjennomføring 
Forslagsstiller er godt kjent med utfordringene ved dagens vei, og har utarbeidet en 
tiltaksplan for trinnvis utbedring av veien. Etter at merknadene kom inn har det vært avholdt 
møte med forslagsstiller, der de ulike tiltakene ble diskutert, samt når de eventuelt skal 
gjennomføres. 
I møtet ble det besluttet å gjøre noen endringer.  
 
Pkt. 4 i rekkefølgebestemmelsene endres fra: 
 
Før det gis ramme- eller byggetillatelse til den første boligen utskilt fra gnr. 5, bnr. 5, skal 
tiltak 1, breddeutvidelse av Spirekleivveien rundt svingen ved gnr. 5, bnr. 208 og 221, samt 
forlengelse av fortauet fra gnr. 5, bnr. 221 fram til starten av SKV2, være opparbeidet og 
godkjent som vist på vedlagte tiltakskart adkomstvei og fortau. 
 
Til: 
Før vei SKV2 og VA-anlegg kan bygges ut, skal tiltakene 1 være opparbeidet. Tiltak 1 er 
ned-senket fortau i o_SF2, breddeutvidelse av Spirekleivveien rundt svingen ved gnr. 5 bnr. 
197, breddeutvidelse av veien og forskyvning av fortauet i svingen ved gnr. 5 bnr. 208 og 
221, samt forlengelse av fortauet fra gnr. 5 bnr. 221 frem til starten av SKV2 som vist i 
plankartet og på vedlagte tiltakskart adkomstvei og fortau. 
 
 
Pkt. 5 og 6 i rekkefølgebestemmelsene tas ut og erstattes med nytt pkt. 5: 
 
Før det gis tillatelse til tiltak på den ellevte boligtomta utskilt fra gnr. 5 bnr. 5, skal tiltak 2, 
breddeutvidelse av Spirekleivveien fra fylkesveien og opp til gnr. 5 bnr. 219 og fra gnr. 5 bnr. 
197 og opp til lekeplassen ved gnr. 5 bnr. 208, være opparbeidet og godkjent som vist i 
plankartet og på vedlagte tiltakskart adkomstvei og fortau. 
 
Med disse endringene i rekkefølgebestemmelsene vil det bli foretatt breddeutvidelse på to av 
de mest utsatte veistrekningene og etablering av fortau på den siste del av Spirekleivveien, 
før anleggsarbeidene starter opp i Lørdagsheia. 
 
Konklusjon – Kommunedirektøren har full forståelse for usikkerheten mht. bruk av 
Spirekleivveien som adkomstvei til et nytt boligfelt i Lørdagsheia. Dagens Spirekleivvei er 
stedvis utfordrende, men den tilfredsstiller kravene til slike veier. Kommunedirektøren vil vise 
til at også andre boligfelt i kommunen har utfordrende adkomstveier. Det kan da nevnes 
Flisvika som har ca. 100 boenheter med adkomst gjennom Tangengata. På Holmen skal det 
også etableres ca. 100 nye boenheter. Adkomsten hit vil være via Solsiden, eller 
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Buvikveien/Kranveien. Buvikveien og Kranveien har ikke fortau og enkelte strekninger en 
veibredde på kun 3,5 m. 
 
Spirekleivveien prosjektert og bygget iht. kommunens vegnorm, som sammenfaller med 
tilsvarende veinormer i andre kommuner, i tillegg til Statens vegvesens håndbok N100. Etter 
kommunedirektørens innstilling til endring vil gjennomføring av de to tiltakene gjøre 
Spirekleivveien til en betydelig sikrere vei, både for kjørende, og myke trafikanter, selv etter 
en utvidelse av boligfeltet i Lørdagsheia. 
 
Alternative adkomstveier 
Spirekleiv velforening mener fortsatt at det må vurderes alternative adkomstveier, og viser bl. 
a. til Bjørndalsveien. 
 
Kommunedirektørens kommentar. 
I forkant av at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn ble det foretatt befaringer for å se om 
Bjørndalsveien eller en ny vei opp fra Gloppekjær kunne være aktuelle adkomstveier. 
 
Felles for disse alternative veiene er at de er bratte, flere steder betydelig brattere enn 
Spirekleivveien, i tillegg behov for omfattende terrenginngrep. 
 
Befaringen inkluderte også Henriks vei. Den er bratt og stedvis svært smal. Å benytte denne 
vil, i tillegg til å kreve samtykke fra hytteforeningen, krev omfattende utbedringer. 
 
Konklusjon - Etter kommunedirektørens vurderinger finnes det ingen andre reelle 
alternativer, enn Spirekleivveien. Kommunedirektøren vil bemerke at dette også gjelder i 
anleggsperioden. Bruk av Henriks vei er ikke en del av planen. Om denne skal kunne tillates 
som alternativ anleggsvei må avklares i byggesaken. 
 
Boliger i Lørdagsheia 
Det vises til at planbestemmelsene åpner for å tillate tomannsboliger. Dette er for upresist, 
og planen må angi bedre hvor mange slike boliger som skal kunne tillates. 
 
Kommunedirektørens kommentar. 
Kommunedirektøren er enig i at en slik bestemmelse ikke er tydelig nok, og vil skape 
usikkerhet mht. det totale antallet boenheter. I møte med forslagsstiller ble det derfor 
besluttet at bestemmelsene skulle angi at det kunne brygges tomannsboliger på inntil 7 
tomter. 
 
Uavklart eierforhold på tomt 49 i Spirekleiv 
Det pågår en sak om spørsmålet om det har skjedd en forskuttering av planprosessen rundt 
utbyggers udokumenterte avtale om bruk av tomt 49 i Spirekleiv til innkjøring for boligfeltet. 
Denne saken må være avklart før det tas beslutning om Lørdagsheia. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Mads Henrik Sandnes har søkt om opsjon på kjøp av tomt 49 i Spirekleiv, men denne saken 
er ikke ferdigbehandlet ennå. Det er viktig å merke seg at det ikke er snakk om å fjerne en 
tomt. I ny plan er tomten sideforskyvet noe mot øst og gitt benevnelsen B01. Dette er fortsatt 
en kommunal tomt. Mellom denne og tomt 47 i Spirekleiv er det planlagt en ny adkomstvei 
opp til Lørdagsheia.  
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Lekeområder 
Velforeningen mener at lekeområdet bør utvides, og viser til reguleringsplan for 
Rønningsåsen, der kommune har avsatt et areal på 1300 m2. 
 
Se kommentar til merknad fra Statsforvalteren. 
 
Antall hytter 
Velforeningen mener antallet hytter bør reduseres fra 45 til 30. 
 
Kommunedirektørens kommentar. 
I hytteområdet er det tegnet inn 45 nye tomter. Kommuneplanen tar ikke stilling til hvor 
mange tomter som kan etableres i området. Dette er heller ikke et tema Statsforvalteren og 
Agder fylkes-kommune har tatt opp, med unntak av felt BFF9. Hyttefeltet ligger 
tilbaketrukket, i bakkant av det eksisterende hyttefelt. Utbygging her vil helt klart privatisere 
dette området, men dette er en utvidelse av et allerede bebygd område, og ligger i tillegg inn 
mot et større skogsområde med gode friluftsmuligheter. 
 
Kommunedirektørens kommentar til merknader fra styret i Sørlandet Ferieby: 
Merknaden går i all hovedsak på bruken av Henriks vei for adkomst til det nye hyttefeltet, og 
mener plandokumentene ikke redegjør godt nok for om veien er egnet for en slik utvidelse, 
eller hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres (bl. a. støy-, trafikksikring- og veitiltak). De 
viser også til at Henriks vei er privat og ikke kan benyttes uten samtykke fra hytteforeningen. 
 
Kommunedirektørens kommentar. 
Som styret skriver er Henriks vei en privat vei. En bruk av denne veien til det nye hyttefeltet 
vil kreve samtykke fra hytteforeningen. Uten et slik samtykke, eventuelt en dom fra 
jordskifteretten, vil kommune ikke kunne tillate bruk av veien. 
 
Hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres dersom det skulle gis bruksrett til veien, er 
heller ikke noe kommunen kan ta stilling til. Hytteveier omtales ikke i kommunens vegnorm, 
og heller ikke i Statens vegvesens håndbok N100. Det stilles m.a.o. ingen generelle krav til 
utforming av slike veier. Kommunedirektøren vil allikevel vise til at veien gjennom hyttefeltet 
går over i en skogsbilvei. Skogsbilveien benyttes for uttak av bl.a. tømmer, og det er 
nærliggende å tro at hytteveien tilfreds-stiller de samme krav som skogsbilveien.  
 
Styret viser også til at friområdet sør i den gammel reguleringsplanen er tatt ut, og erstattet 
av hyttetomter i ny plan. 
 
Det området som i ny plan er vist som hyttetomter ligger inne på eiendommen gnr. 5, bnr. 5. 
Området ble lagt inn som fremtidig hyttebebyggelse da kommuneplanen i Risør ble rullert i 
2019. 
 
Øvrig 
I tillegg til endringer i kapittel 4 "Rekkefølgebestemmelser" er følgende endringer gjort: 
 
I § 3.1.2 Boligbebyggelse – Frittliggende, BFS1 – BFS8, i pkt. 1 er det ført inn at det kan 
tillates å bygge tomannsboliger på inntil 7 av tomtene. 
 
I § 3.2.3 Fortau, SF, det er tilført at SF2 skal utformes som nedsenket fortau og være 
overkjørbart. Plankartet er oppdatert iht. dette. 
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I § 3.3.2 Landbruksformål, i pkt. 1 LSN1 er det tilført at det kan tillates å sette opp søppelbod 
for fritidsbebyggelsen.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at disse endringene er av en slik betydning at endringene 
krever at planen legges ut på ny høring. 
 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Risør kommunestyre godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 
5, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. 
 
I forbindelse med saksbehandlingen, er følgende gebyr beregnet: 
§ 2-5 – Beløp pr. godkjente enhet/bruksenhet (1.586 x 71) kr. 112.606,- 
RETT UTSKRIFT 
DATO 21.februar.2022 
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