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 4201- Innspill til varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 og 
høring av planprogram - Risør kommune  
 
Risør kommune melder om oppstart av revisjon for kommuneplanens samfunnsdel i Risør kommune.  
 
Østre Agder brannvesen har følgende innspill  
Østre Agder brannvesen har utarbeidet dokumentasjon av brannvesenet som beskriver dimensjonering 
og organisering av brannvesenet. Denne dokumentasjonen er politisk vedtatt og består av: 

 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 

 Beredskapsanalyse  

 Forebyggende analyse  

 Østre Agder brannvesen - kompetanseplan 2019 – 2023 
 
Det bes om at dette blir hensynstatt i det videre arbeidet med kommuneplanen. 
 
Vi opplever at slokkevann er uoversiktlig og en gjentagende utfordring/problemstilling. Det er ønskelig at 
dette blir belyst i det videre arbeidet med kommuneplanen, slik at vi i brannvesenet kan få en oversikt 
over tilgjengelig slokkevannskapasitet på en enkel og oversiktlig måte.  
Ved utbygging av nye boligområder og industriområder er det viktig at tilfredsstillende slokkevann blir 
ivaretatt. Ved å få dette inn i kommuneplanen og belyst på et så tidlig tidspunkt som mulig, vil dette være 
med på å ivareta brannvesenets slokkemuligheter. 
 
Det er viktig at det tilrettelegges for brannvesenets adkomstmuligheter, herunder at kjørevei og 
vendehammer blir ivaretatt på et så tidlig tidspunkt som mulig.  
 
Østre Agder brannvesen har høyderedskap stasjonert på Arendal brannstasjon, Stoa. 
 
En brann i tett verneverdig trehusbebyggelse har et stort potensiale til hurtig spredning, og kan medføre 
tap av miljømessige og historiske verdier som ikke kan erstattes med ny bebyggelse.  
 
I ovennevnte forebyggende analyse under 4.1.3 Delmål 2- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske 
verdier er følgende mål: 

 Ingen brannsikrede fredete enkeltbygninger skal bli totalskadet i brann 

 I tett verneverdig trehusmiljøer skal ikke mer enn én bygning bli totalskadet i brann (dvs. unngå 
spredning til større områdebrann) 

 I kirkebygg skal det mest verdifulle inventar/relieffer kunne reddes ut hvis en totalbrann er 
uunngåelig 

 
I 4.1.3.1 Behov, tiltak, ressurser, kompetanse står det blant annet følgende: 

 Mål om å få installert brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg med direkte varsling til 110 i 



 2 

alle fredete bygninger for å sikre tidlig varsel og redusere konsekvensen av en brann  
 
Videre ønsker vi at tett verneverdig trehusbebyggelse skal som et minimum ha brannalarmanlegg med 
direkte varsel til 110. Brannen i februar 2021 ble oppdaget av varmesøkende kamera, men hadde trolig 
pågått en stund.  
 
Med hilsen 
 
Ingeborg Wormli Rømyr 
Branningeniør 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 


