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Risør kommune
Stab Organisasjonsutvikling

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10035-1
Eva Swane

Utvalg
Miljø- og teknisk komite

Møtedato

Miljø- og teknisk komite - Godkjenning av protokoller fra møter 15.05. og
21.05.19
Rådmannens forslag til vedtak
Protokoller fra møter i Miljø- og teknisk komite 15.05. og 21.05.19 godkjennes.
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Risør kommune
Stab Organisasjonsutvikling

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10036-1
Eva Swane

Utvalg
Miljø- og teknisk komite

Møtedato

Delegerte vedtak i enhet for plan og bygg i perioden 06.05. - 31.05.19
Rådmannens forslag til vedtak
Delegerte vedtak i enhet for plan og bygg i perioden 06.05. – 31.05.19 tas til etterretning.
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KODER I FORBINDELSE MED REGISTRERING AV ULIKE SAKER I EPHORTHE
Ved behandling av delegasjonssaker registreres behandlingen i ePhorte på følgende måte:
Godkjent/avslått/delvis godkjent – BN – Søknad om oppføring av nytt bolighus…
Godkjent – DB – Søknad om fradeling av tomt til bolig…
Byggesaker:
BN
Nytt bolighus
BT
Tilbygg til bolighus
BG
Garasje til bolighus
BB
Bruksendring til bolig
BA
Andre byggetiltak bolig – fasade, pipe, mur, gjerde o.l.
HN
HT
HU
HA
HB
HM

Ny hytte
Tilbygg til hytte
Uthus til hytte
Anneks til hytte
Bruksendring til hytte
Andre/mindre byggetiltak hytte – fasade, pipe, mur, gjerde o.l.

KB
NI
NT
LB
AB

Kaianlegg, småbåthavner, brygger
Nytt industri-/ næringsbygg
Tilbygg til industri, næring
Landbruksbygg
Alle andre typer bygg

Delingssaker:
DB
Delinsgsaker bolig
DH
Delingssaker hytter
DA
Delingssaker andre formål
Utslippssaker:
UM Minirenseanlegg, kjemisk/biologisk
UI
Infiltrasjon
UT
Tette tanker
UL
Andre løsninger
UG
Kun gråvann
Andre sakstyper:
SK
Skilt i tilknytning til forretninger mv.
MF
Motorferdsel i utmark
DIV Sekkepost for andre saker som ikke faller inn under de ovenfor.
Forkortelser på saksliste delegerte vedtak
DBY
DS
R
F
J

Delegert byggesak
Delegert sak
Reservert (ikke ferdig eller sendt)
Ferdig skrevet (ikke sendt)
Journalført (sendt)
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10017-1
Anders Auten Pedersen

Utvalg
Miljø- og teknisk komite

Møtedato

Bolig - Søknad om fasadeendring Sted: Krags gate 1 gnr. 16 bnr. 580
Tiltakshaver: Mo David Eiendom AS Søker: Sverre Krefting, sivilarkitekt
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten innstilling, da Rådmannen har erklært seg inhabil i saken iht.
forvaltningslovens § 6, andre ledd.

Dokumentnr.: 19/10017-1

side 1 av 6

19/36 Bolig - Søknad om fasadeendring Sted: Krags gate 1 gnr. 16 bnr. 580

Vedlegg
Vedlegg 1. Ny Fasade og Plan
Vedlegg 2.Eksisterende Fasade og Plan
Vedlegg 3. Dispsøknad Krags gate 1
Vedlegg 4. Søknad om fasadeendring
Vedlegg 5. Klage på vedtak om fasadeendring
Vedlegg 6. Klage på tillatelse til fasadeendring
Vedlegg 7. Fylkesmannens behandling av klage over vedtak om dispensasjon og rammetillatelse
til fasadeendring
Vedlegg 8. Svar på nabomerknader for tiltak i Krags gate 1
Vedlegg 9. Nabomerknad - Søknad om fasadeendring
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Søknaden om fasadeendring ble behandlet administrativt og det ble gitt dispensasjon for omsøkte
tiltak den 21. juni 2017. Vedtaket ble påklaget av gjenboer i Krags gate 4. Saken ble behandlet i
Miljø og teknisk komité i sak 38/17 den 23. august 2017. Miljø og teknisk komité tok ikke klagen til
følge og saken ble oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak. Som begrunnelse for omgjøring viste Fylkesmannen
til kulturminnevernseksjonens forhåndsuttalelse, der de skriver: "Seksjonen er usikker på hvordan
fasaden vil fremstå når vinduene er i lukket stilling. Før kommunen fatter vedtak i saken må det
dokumenteres at de nye vinduene kan gis en utforming som ivaretar de arkitektoniske verdiene
som reguleringsplanen skal sikre at blir ivaretatt."
Da søknaden var søknad om rammetillatelse valgte administrasjonen å behandle søknaden men la
inn en forutsetning om at dokumentasjon på innfesting ble oversendt kommunen, før
igangsettingstillatelse ble gitt. I sitt opphevingsvedtak skriver Fylkesmannen:
"Fylkesmannen vil bemerke at tiltakets forhold til reguleringsplan må klarlegges og vurderes før
kommunen tar stilling til om det kan gis dispensasjon eller ikke. Vi viser også her til uttalelse fra
kulturminnevernseksjonen. Det må ved ny behandling av saken også avklares med
fylkeskommunen om det skal innhentes ny uttalelse fra kulturminnevernseksjonen når aktuell
dokumentasjon foreligger. Før kommunen fatter nytt vedtak må disse forhold være avklart. All den
tid disse forholdene ikke er klarlagt på vedtakstidspunktet anses saken ikke tilstrekkelig opplyst
ved kommunens behandling."
Ansvarlig søker har nå oversendt nye tegninger. Tegningene viser at de omsøkte foldevinduer nå
er endret til skyvedører. Tegningene ble oversendt kulturminnevernseksjonen den 8. mai 2019, og
diskutert i møte den 11. mai. Skyvevinduene er av en tilsvarende type som kulturminnevernet og
administrasjonen godkjente i Krags gate 7. Kulturminnevernseksjonen har derfor ingen
innvendinger til løsningen og mener at denne bør kunne aksepteres.
Saksopplysninger
Rådmannen har erklært seg inhabil i saken iht. forvaltningslovens § 6, andre ledd, da hans kone er
tante til gjenboer i Krags gate 4. Eier av Krags gate 4 valgte å påklage administrasjonens vedtak i
2017. Selv om dagens søknad ikke er en klagebehandling, og det ikke kan utelukkes at et nytt
vedtak blir påklagd, vurderer Rådmannen at han bør erklære seg inhabil i saken.
Ved behandling av søknaden i 2017 ble Rådmannens habilitet ikke vurdert, da slektskapet ikke var
kjent for administrasjonen.
Saken legges derfor fram uten innstilling.
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Planstatus
Eiendommen ligger i et område som dekkes av reguleringsplanen for Risør sentrum, og er regulert
til forretninger, kontor, bolig. Det er egne bestemmelser for området.
Hovedformålet med reguleringsplanen for Risør sentrum, verneplanen, er å bevare og
videreutvikle de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle og miljømessige verdier som
Risør representerer. Samtidig skal planen gi rammer for både vern og utvikling av disse verdiene.
Reguleringsbestemmelsene sier at eksisterende bebyggelse og uteanlegg skal bevares. Det må
derfor vurderes om det kan gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for fasadeendringen i
henhold til § 19-2 i plan- og bygningsloven.
§ 2-1 Fellesbestemmelser:
Bebyggelsen skal beholde, eller gis en eksteriørutforming som harmonerer med den opprinnelige
trehusbebyggelsens særtrekk.
§ 2-2 Bestående bebyggelse og uteanlegg:
Bestående bebyggelse skal bevares. Bygningsrådet kan kreve at opprinnelig utseende tilbakeføres
etter skade eller ved rehabilitering og igangsetting.
§ 2-3 Ombygging, tilbygg og påbygg:
Ombygging kan skje under hensyntagen til bygningens eget særpreg. Løsninger som må velges
må være i harmoni med tradisjonell utforming.
Innsetting av skyvedører som erstatning for faste butikkvinduer, er derfor avhengig av
dispensasjon.
Høringsinstanser
Søknaden er søknad om fasadeendring og er ikke oversendt Fylkesmannen i Agder for uttalelse.
Som nevnt er saken oversendt kulturminnevernet hos Aust-Agder fylkeskommune. De har ingen
vesentlige merknader til saken.
I forkant av behandlingen i 2017, ble søknaden vurdert av kommunens byantikvar, som skrev
følgende:
Kragsgate 1 – forslaget med mindre glassfelt øverst og glass helt ned ser ut til å være det som er
nærmest de bildene vi kan finne av opprinnelig fasade og kan vurderes. Husk materialbruk, ikke
aluminiumsrammer.
Nabovarsel
Det er ikke sendt ut nye nabovarsler. Løsningen som det nå søkes om er i utgangspunktet
tilsvarende den som ble omsøkt i 2017. Da klagen fra gjenboer ikke går på utformingen av dørene,
men støy, kan vi ikke se at det er krav til nye nabovarsler.
I forbindelse med nabovarsling i 2017 kom det inn en merknad fra gjenboer i Krags gate 4. Nabomerknader og tiltakshaver svar på nabomerknad, samt administrasjon vurdering av nabomerknad
gjengis under:
"
Gjenboer i Kragsgate 4 skriver:
“
Vi godtar ikke denne fasadeendringen da dette vil utgjøre store plager for oss med støy. Vi har
flere soverom som vender ut mot Kragsgate og dette vil forstyrre nattesøvnen. I tillegg vil det
hindre våre muligheter til lufting, pga. støy og lukt fra restaurantkjøkken.
Vi har erfaring fra festivaler der serveringen blir flyttet ut på gaten, og dette medfører mye støy “.
Som svar på nabomerknad skriver tiltakshaver:
“
Dokumentnr.: 19/10017-1

side 3 av 6

19/36 Bolig - Søknad om fasadeendring Sted: Krags gate 1 gnr. 16 bnr. 580

Restaurantens kjøkken ligger på baksiden av huset, langt fra Kragsgate. Restaurantgjestene er
svært rolige og de skaper ikke noe støy. Under festivalene er det mange fotgjengere på gaten som
lager liv, men det er ikke mine gjester som lager støy. Min restaurant lager heller aldri mat på
gaten og har ikke bidratt med å lage matlukt.
“
Som svar på nabomerknad skriver ansvarlig søker:
“
Det er ingen endring av arealet på gaten eller endringer av antall gjester som kan sitte ute. Om
sommeren når vinduene kan åpnes vil trolig gjester som i dag sitter langs fasaden bli omplassert i
forhold til bord innenfor fasaden og dette vil heller gi færre gjester utenfor fortauet. [..]Vi skjønner at
det kan være støy fra Kragsgate i sommermånedene med generelt mye mennesker i gatene og
spesielt under festivalene, men mener at dette ikke er resultat av restaurantdriften. [..] I forhold til
nattesøvn så stenger restauranten i dag 2100 alle dager.
"
Administrasjonens vurdering av nabomerknader
Som tiltakshaver og ansvarlig søker bemerker, er restaurantens kjøkken i motsatt ende av lokalet.
Vi kan derfor vanskelig se at vinduer som lar seg åpne, vil medføre en vesentlig økning i matlukt
fra restaurantens kjøkken, da dette må forutsettes ivaretatt av kjøkkenets ventilasjonsanlegg.
Omsøkte tiltak vil naturlig nok kunne medføre noe økt støy fra restaurantens gjester, men dette er
en restaurant, og ikke en bar. En må videre kunne anta at de dager det er naturlig å åpne opp mot
Krags gate, også er mye folk i gatene for øvrig. Da tiltaket ikke øker restaurantens uteservering
kan vi ikke se at tiltaket vil medføre en vesentlig økning i støy på ettermiddag og kveldstid.
Restauranten stenger kl. 21.00 hver kveld, og en må derfor kunne anta at støy nattestid, ikke
skyldes restaurantens besøkende.
Vurderinger av klage og klagebehandling i 2017
Gjenboer i Krags gate 4 valgte på påklage administrasjonens vedtak. Klagen er vedlagt, og gjentas
ikke her. Kort oppsummert går klagen ut på at å tillate vinduer som kan åpnes vil medføre økt støy
og lukt. De påpeker også at eier påstand om at restauranten stenger kl. 21.00 ikke stemmer, og
har vedlagt fotodokumentasjon for å underbygge dette. De frykter også at et lokalene ved et
eventuelt senere salg, vil bli benyttet som pub/utested.
Administrasjonens klagebehandling er vedlagt, og gjentas kun kort her.
Støy: Restauranten har skjenkebevilling, og er dermed forpliktet til å overholde de retningslinjer
som gjelder for slik bevilling. I Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 kapittel 7, pkt. h, fremgår:
Støy i forbindelse med skjenkesteder må begrenses i størst mulig utstrekning. Musikk utendørs,
samt musikk innendørs der det er åpne dører og vinduer, må stanses kl. 23.00 alle dager. Unntak
kan bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med spesielle arrangement og avgjøres av
administrasjonen i samråd med politiet og miljørettet helsevern.
Dersom åpne vinduer viser seg å medføre en vesentlig økning i støynivået, kan kommunen føre
tilsyn og treffe nødvendige enkeltvedtak, jf. § 4 i forskrift om miljørettet helsevern.
Lukt: Eier opplyser at restaurantens kjøkken ligger i motsatt ende av lokalet, og skal da ikke
medføre noen vesentlige problemer mht. lukt i Krags gate. En må videre forutsette at kjøkkenets
ventilasjons-anlegg fungerer forskriftsmessig.
Endring i drift: En endring av drift fra restaurant til pub/utested vil ikke kreve søknad om
bruksendring. En slik endring vil derimot kreve ny skjenkebevilling. En slik skjenkebevilling stiller
de samme krav for pub/utested, som restaurant. Uavhengig av bruk vil derfor de samme krav til
lydnivå og eventuelle støyreduserende tiltak, gjelde.
Med utgangspunkt i disse vurderingene innstilte Rådmannen på at klagen ikke ble tatt til følge.
Økonomi
Ingen, ut over gebyr for saksbehandlingen.
Dokumentnr.: 19/10017-1

side 4 av 6

19/36 Bolig - Søknad om fasadeendring Sted: Krags gate 1 gnr. 16 bnr. 580

Kommuneplan
Kommuneplanens hovedmål er “Vi skal vokse”, der et av satsingsområdene er “Attraktivitet”. Å ha
muligheten for å åpne opp mot gaten, vil helt klart kunne øke restaurantens attraktivitet og bringe
gjestene mer i kontakt med livet i gata.
Folkehelse og levekår
Omsøkte tiltak medfører ingen endringer i forhold til dagens drift.
Klima og miljø
Tiltaket er ikke direkte i strid med kommunens klima og miljømål, men støy i nærheten av
boligområder er et ømfintlig tema som hører inn under forurensningsloven. Kommunen er
forurensningsmyndighet. Støy fra utesteder har vært et tilbakevendende tema i mange år.
Kombinasjonen boliger og servering kvelds- og nattestid, kan være komplisert.
Næringsperspektiv
Lokalene ligger midt i Risør sentrum, og benyttes til restaurantformål
Dispensasjonsvurderinger av søknad 2019
Kommunen har adgang til å gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det
dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering.
Tiltaket
Det søkes om å bytte ut eksisterende faste doble vinduer med doble skyvedører. Dagens fasade
er som vist på tegninger fra 1946, men de to vinduene på hver side av inngangsdøren, var
opprinnelig dører.
Det opplyses at de eksisterende vinduer er i dårlig forfatning og har behov for utskifting. Ved en
utskifting ønsker tiltakshaver å sette inn nye vinduer som lar seg åpne opp ut mot Kragsgate.
Tiltaket er søknadspliktig etter § 20-1 i plan- og bygningsloven, og krever erklæring om ansvarsrett.
Verneplanen, Risør sentrum
Hovedformålet med reguleringsplanen for Risør sentrum, verneplanen, er å bevare og videreutvikle de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle og miljømessige verdier som Risør
representerer. Samtidig som planen skal gi rammer for både vern og utvikling av disse verdier.
Regulerings-bestemmelsene sier at eksisterende bebyggelse og uteanlegg skal bevares. Det må
derfor vurderes om det kan gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for fasadeendringen i
henhold til § 19-2 i plan- og bygningsloven.
Reviderte tegninger som viser skyvedørsløsning i stedet for foldedører er oversendt Aust-Agder
fylkeskommune, og diskutert i eget møte med kulturminnevernseksjonen den 11. mai 2019. Kulturminnevernet viser til at tilsvarende skyvedører nylig er godkjent i Krags gate 7, og vurderer at
vinduene fremstår som forretningsvinduer og i stil/harmoni med tilsvarende fasader ellers i Krags
gate. Kulturminnevernet har derfor ingen innvendinger mot at tiltaket godkjennes.
Tiltaket vurderes som godt tilpasset det eksisterende bygget og i stil/harmoni med tilsvarende
fasader i gaten. Forholdene til støy og lukt, er ikke endret. Vi kan derimot ikke se at det er kommet
inn nye forhold som tilsier at de vurderinger som er gjort tidligere, ikke vil gjelde fortsatt.
Naturmangfoldet
Ikke relevant i denne saken.
Lovens formålsbestemmelse
Hensynet bak lovens formålsbestemmelse finner en i § 1-1 i plan- og bygningsloven, der det
fremgår at denne skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
fremtidige generasjoner.
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Omsøkte tiltak er endring av fasaden på en eksisterende restaurant, slik at det er mulig å åpne opp
mot gateplanet, og vil i hovedsak komme tiltakshaver til gode.
Gjenboer i Krags gate 4 skriver at de har flere soverom som vender ut mot Krags gate, og er
bekymret for at endringen vil medføre en økning i støy/lukt fra restauranten.
Vi viser til avsnittet der vi vurderer klage og klagebehandlingen i 2017. Under disse forutsetningene
kan vi ikke se at omsøkte tiltak medfører en vesentlig tilsidesettelse av lovens
formålsbestemmelse.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen har erklært seg inhabil i saken, og saken legges derfor frem uten innstilling.
Risør bystyre må avgjøre om det skal gis dispensasjon for omsøkte skyvedørsvinduer, eller ikke.
Vedtaket må begrunnes. Nedenfor oppgis to mulige alternativer til vedtak.
Alternativ 1:
Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Risør sentrum, jf. § 19-2 i plan- og bygningsloven for
fasadeendring på følgende betingelser:
 Vinduer skal utføres med kittfals og ramme i trevirke.
 Det tillates ikke bruk av aluminium.
I medhold av § 21-4 i plan- og bygningsloven gis rammetillatelse for fasadeendringer på følgende
betingelser:








Søknaden godkjennes ved utførelse etter godkjente tegninger, datert 8.4.19, under
forutsetning av at betingelser nevnt over er ivaretatt.
Tiltaket forutsettes utført som vist på fasadetegningene, datert 8.4.19.
3 doble forretningsvinduer mot Krags gate skiftes ut med nye doble skyvedører.
Vindu i skyvedører skal utføres med kittfals og ramme i trevirke.
Det tillates ikke bruk av aluminium.
Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse.
”Søknad om ferdigattest eller anmodning om midlertidig brukstillatelse" må sendes inn før
ferdigattest/brukstillatelse kan gis.

Begrunnelse:
Som redegjort for over vurderer vi at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, og
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon for omsøkte
fasadeendring.
Vi vurderer også at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering. Dette begrunnes med at tiltaket er en fasadeendring på en eksisterende restaurant i
Risør sentrum, og der vinduene i lukket stilling i stor grad ivaretar bygningens uttrykk. Å tillate
vinduer som lar seg åpne ut mot gateplan, vil skape luft og nærhet til gateplan, men er begrenset til
de dager i året været tillater det. Da tiltaket heller ikke medfører noen vesentlige endringer i støy
og lukt fra restauranten, kan vi ikke se at det er noen betydelige ulemper ved tiltaket.
Helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet anses godt ivaretatt.
Alternativ 2:
Det gis ikke dispensasjon for omsøkte fasadeendring.
Begrunnelse:
Som redegjort for over vurderer vi at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, og
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon for omsøkte
fasadeendring.
Vi vurderer derimot at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering. Dette begrunnes i hovedsak med faren for økt støy og lukt ut på gateplan.
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Sverre Krefting sivilarkitekt
Org nr : 988 088 072 mva
Postboks 272, 4953 Risør
T : 98 03 98 13
e : sverrekrefting@hotmail.com

Sverre Krefting siv ark

Ref.: 112 KIN Adm. Søknad
Dato: 22.03.2017

RISØR KOMMUNE
Byggesak

Dispensasjonssøknad for fasadeendringer

Søknad om dispensasjon fra Reguleringsbestemmelser for Risør sentrum § 2.2,

Bestående bebyggelse skal bevares

Sted:
Krags gate 1, 4950 Risør, Gnr: 16 Bnr: 580
Tiltakshaver: Xiao Ning He
Beskrivelse av situasjon
Næringslokalene i Krags gate 1 brukes i dag til Restaurant og isbar.
Lokalene har ikke luftemuligheter da glass-felt mot Krags gate er fastfelt.
Lokalene har heller ingen andre fasader med vinduer.
Begrunnelse for søknad om tiltak
Vinduene er i dårlig stand og det er behov for å skiftet de med nye.
I denne anledning ønskes vinduene skiftet til åpningsbare vinduer.
Dette vil gi mulighet for god lufting og samtidig gi lokalene en ny åpenhet mot Krags gate.
Momenter til vurdering
Tiltaket vil gi endringer visuelt både i forhold til oppdeling av vinduene da denne blir noe
annerledes enn i dag, og i forhold til at vinduene nå kan åpnes mot Krags gate.
Oppdeling av vindusfelt:
Hoved-oppdelingen med mindre horisontale vindusfelt øverst og større glass-felt under blir
videreført. Oppdelingen og bredden på feltene blir endret, men tar utgangspunkt i størrelser
som er i dag.
Nye vinduer vil gå ned til gulv uten fastfelt nederst slik det er i dag.
Dette er trolig mere riktig i forhold til opprinnelig fasade.
Nye vinduer vil bli utført i treverk med lister og beslag i materialer i samsvar med verneplan.
Dimensjoner på ramme og karmer blir trolig kraftigere enn i dag da nye vinduer lages etter
gjeldende standard og nye vinduer er åpningsvinduer.
Endringer med åpningsvinduer:
Nye vinduer vil kunne åpnes og dette vil gi annet uttrykk i gaten. Samtidig vil dette kunne
medføre noe mere lyd både inn til restaurant fra gaten og fra restaurant ut i gaten.
Lukt i forhold til produksjon av mat vil uten riktige tiltak kunne sjenere gateliv.
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Vurdering av tiltaket
De visuelle endringene er mindre og uttrykk og dimensjoner ivaretas med nye vinduer.
Samtidig er fordelene store både med å kunne lufte lokaler og å kunne åpne fasade for
kontakt mellom restaurant og isbar mot gate.
Lyd fra restaurant og isbar vil normalt ikke være type bruk som genererer mye lyd. Samtidig
vil dette bare være aktuelt ved varmere sommerdager da det høyst sannsynlig også store
deler av tiden vil være liv og lyd i gate. Åpning av fasade på sommer vil også generere mere
liv i gaten på positiv måte.
Lukt fra restaurant vil håndteres da kjøkken ligger lang fra fasade i eget bakrom.
I tillegg forutsettes det at lokalene har tilpasset ventilasjonsanlegg og avtrekk.
Fordelene for tiltaket og mulighetene dette gir for restaurant og isbar mener vi er større enn
eventuelle ulemper. Samtidig mener vi tiltaket vil gi langt flere positive bidrag til aktivisering
og liv i gaten enn eventuelle ufordeler.

Med vennlig hilsen

Xiao Ning He
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RISØR KOMMUNE
Enhet for plan- og byggesak

SVERRE KREFTING SIVILARKITEKT
Postboks 272
4953 RISØR

Vår ref:

2017/850 /ANPE

Deres ref:

Delegert vedtak

Arkiv:
Løpenr.:

16/580
11349/2017

Dato:

21.06.2017

Søknad om fasadeendring Sted: Krags gate 1 gnr. 16 bnr. 580
Tiltakshaver: Mo David Eiendom AS
Ansvarlig søker: Sverre Krefting, sivilarkitekt
Før arbeidet tillates igangsatt, må følgende være ordnet:
1. Det må sendes inn dokumentasjon på at nye åpningsbare vinduer/foldedører som viser at
vilkårene for dispensasjon er ivaretatt.
2. Det må sendes inn søknad om igangsettingstillatelse
3. Erklæring om ansvarsrett for alle deler av byggearbeidet må være sendt inn.
I henhold til delegert myndighet er det fattet følgende vedtak:
Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Risør sentrum, jf. § 19-2 i plan- og bygningsloven,
for fasadeendring, på følgende betingelser:
 Det må sendes inne dokumentasjon på at nye åpningsbare vinduer/foldedører kan gis en
utforming iht. de arkitektoniske verdiene reguleringsplanen skal ivareta.
 Vinduer skal utføres med kittfals og ramme i trevirke.
 Det tillates ikke bruk av aluminium.
 Søknaden godkjennes ved utførelse etter godkjente tegninger, datert 22.03.17, under
forutsetning av at betingelser nevnt over er ivaretatt.
 Tiltaket forutsettes utført som vist på fasadetegningene, datert 22.03.17.
 Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse.
 ”Søknad om ferdigattest eller anmodning om midlertidig brukstillatelse" må sendes inn før
ferdigattest/brukstillatelse kan gis.

Besøksadresse:
Furumoveien 1
4950 RISØR

Postadresse:
Postboks 158
4952 Risør

Dir.tlf.: 37 14 96 39
Tlf.:
37 14 96 00
Fax.:

Org.nr.:
964 977 402 MVA
Bankkonto: 2801.22.04665
E-post: postmottak@risor.kommune.no
www.risor.kommune.no
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SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Det søkes om endring av fasaden i Krags gate 1, gnr/bnr 16/580.
Saksopplysninger
Info om planstatus
Eiendommen ligger i et område som dekkes av reguleringsplanen for Risør sentrum, og er
regulert til forretninger, kontor, bolig. Det er egne bestemmelser for området.
I bestemmelsene for reguleringsplan for Risør sentrum finner en:
§ 2-1 Fellesbestemmelser:
Bebyggelsen skal beholde, eller gis en eksteriørutforming som harmonerer med den opprinnelige
trehusbebyggelsens særtrekk.
§ 2-2 Bestående bebyggelse og uteanlegg:
Bestående bebyggelse skal bevares. Bygningsrådet kan kreve at opprinnelig utseende tilbakeføres etter skade eller ved rehabilitering og igangsetting.
§ 2-3 Ombygging, tilbygg og påbygg:
Ombygging kan skje under hensyntagen til bygningens eget særpreg. Løsninger som må velges
må være i harmoni med tradisjonell utforming.
Nye åpningsbare vinduer/foldedører er ikke iht. reguleringsplanens bestemmelser, og derfor
avhengig av dispensasjon.
Tillatelse til oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse er kun tillatt i
områder avsatt til slike formål i kommunens arealplan eller i vedtatte regulerings- og
bebyggelsesplaner. Dispensasjon kan kommunen gi i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven dersom det foreligger grunnlag for dette.
Info om tiltaket
Det søkes om å bytte ut eksisterende faste vinduer med åpningsbare vinduer/foldedører som kan
åpnes ut mot Krags gate. Dagens fasade er som vist på tegninger fra 1946, men de to vinduene på
hver side av inngangs-døren, var opprinnelig dører.
Det opplyses at de eksisterende vinduer er i dårlig forfatning og har behov for utskifting. Ved en
utskifting ønsker tiltakshaver å sette inn nye åpningsbare vinduer/foldedører som lar seg åpne
opp ut mot Kragsgate.
Ny fasade vil ha 4 like vinduer på vest siden av døren og 3 noe smalere vinduer mot øst. Nye
vinduer vil føres helt ned til innvendig gulv, dvs. i samme nivå som underkant av dagens
inngangsdør.
Tiltaket er søknadspliktig etter § 20-1 i plan- og bygningsloven, og krever erklæring om
ansvarsrett.
Naturmangfoldloven
I henhold til naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal offentlige beslutninger som berører
naturmangfoldet bygge på vitenskapelig kunnskap. Det skal unngås mulig vesentlig skade på
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naturmangfoldet gjennom føre-var-prinsippet og tiltak skal vurderes opp i mot en samlet
belastning på økosystemet. Kostnader for å hindre skade på naturmangfoldet, skal dekkes av
tiltakshaver og det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Nabovarsel
Naboer er varslet og det er kommet inn merknader.
Gjenboer i Kragsgate 4 skriver:
“
Vi godtar ikke denne fasadeendringen da dette vil utgjøre store plager for oss med støy. Vi har
flere soverom som vender ut mot Kragsgate og dette vil forstyrre nattesøvnen. I tillegg vil det
hindre våre muligheter til lufting, pga. støy og lukt fra restaurantkjøkken.
Vi har erfaring fra festivaler der serveringen blir flyttet ut på gaten, og dette medfører mye støy.
“
Som svar på nabomerknad skriver tiltakshaver:
“
Restaurantens kjøkken ligger på baksiden av huset, langt fra Kragsgate. Restaurantgjestene er
svært rolige og de skaper ikke noe støy. Under festivalene er det mange fotgjengere på gaten som
lager liv, men det er ikke mine gjester som lager støy. Min restaurant lager heller aldri mat på
gaten og har ikke bidratt med å lage matlukt.
“
Som svar på nabomerknad skriver ansvarlig søker
“
Det er ingen endring av arealet på gaten eller endringer av antall gjester som kan sitte ute. Om
sommeren når vinduene kan åpnes vil trolig gjester som i dag sitter langs fasaden bli omplassert
i forhold til bord innenfor fasaden og dette vil heller gi færre gjester utenfor fortauet. [..]Vi
skjønner at det kan være støy fra Kragsgate i sommermånedene med generelt mye mennesker i
gatene og spesielt under festivalene, men mener at dette ikke er resultat av restaurantdriften. [..]
I forhold til nattesøvn så stenger restauranten i dag 2100 alle dager.
Administrasjonens vurdering av nabomerknader
Som tiltakshaver og ansvarlig søker bemerker, er restaurantens kjøkken i motsatt ende av lokalet.
Vi kan derfor vanskelig se at vinduer som lar seg åpne, vil medføre en vesentlig økning i matlukt
fra restaurantens kjøkken, da dette må forutsettes ivaretatt av kjøkkenets ventilasjonsanlegg.
Omsøkte tiltak vil naturlig nok kunne medføre noe økt støy fra restaurantens gjester, men dette er
en restaurant, og ikke en bar. En må videre kunne anta at de dager det er naturlig å åpne opp mot
Kragsgate, også er mye folk i gatene for øvrig. Da tiltaket ikke øker restaurantens uteservering
kan vi ikke se at tiltaket vil medføre en vesentlig økning i støy på ettermiddag og kveldstid.
Restauranten stenger kl. 21.00 hver kveld, og en må derfor kunne anta at støy nattestid, ikke
skyldes restaurantens besøkende.
Høringsinstanser.
Saken er ikke sendt til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for uttalelse, da en har vurdert at de
hensyn de er satt til å ivareta, ikke er berørte i denne saken.
Saken er sendt over til Aust-Agder fylkeskommune for uttalelse.
Kulturminnevernseksjonen uttaler:
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“Kulturminnevernseksjonen har ikke innvendinger til den delen av tiltaket som omhandler
endring av karmmål og inndeling av fasaden.
Seksjonen er usikker på hvordan fasaden vil fremstå når vinduene er i lukket stilling. Før
kommunen fatter vedtak i saken må det dokumenteres at de nye vinduene kan gis en utforming
som ivaretar de arkitektoniske verdiene som reguleringsplanen skal sikre at blir ivaretatt.
“
Dispensasjonsvurderinger
Kommunen har adgang til å gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det
dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering.
Verneplanen, Risør sentrum
Hovedformålet med reguleringsplanen for Risør sentrum, verneplanen, er å bevare og videreutvikle de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle og miljømessige verdier som Risør
representerer. Samtidig som planen skal gi rammer for både vern og utvikling av disse verdier.
Reguleringsbestemmelsene sier at eksisterende bebyggelse og uteanlegg skal bevares. Det må
derfor vurderes om det kan gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for fasadeendringen i
henhold til § 19-2 i plan- og bygningsloven.
Som nevnt over søkes det om tillatelse til å sette inn nye åpningsbare vinduer/foldedører slik at
restauranten kan åpnes opp ut mot Kragsgate.
Vinduer som lar seg åpne på denne måte er ikke et naturlig innslag i Risør sentrum. Åpne
vinduer vil derimot være begrenset til restaurantens åpningstider, og de dager været tillater dette.
I lukket stilling, og med riktig innfesting/montasje, vil inntrykket ikke skille seg vesentlig fra
dagens løsning, og bør kunne aksepteres.
Som kulturminnevernseksjonen påpeker, kan åpningsbare vinduer/foldedører skape utfordringer
mht. innfesting og montering. Det er derfor satt som forutsetning at dokumentasjon på innfesting,
karmer og ramme, sendes inn og godkjennes av administrasjonen, før igangsettingstillatelse kan
gis.
Gitt at slik dokumentasjon sendes inn og godkjennes administrativt, kan vi ikke se at omsøkte
tiltak medfører en vesentlig tilsidesettelse av de hensyn reguleringsplanen skal ivareta.
100-metersbeltet til sjø
Ikke relevant i denne saken.
Formål i reguleringsplan
Eiendommen er regulert til forretninger, kontor, bolig.
Naturmangfoldloven
Ikke relevant i denne saken.
Lovens formålsbestemmelse
Hensynet bak lovens formålsbestemmelse finner en i § 1-1 i plan- og bygningsloven, der det
fremgår at denne skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
fremtidige generasjoner.
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Omsøkte tiltak er endring av fasaden på en eksisterende restaurant, slik at det er mulig å åpne
opp mot gateplanet. Tiltaket vil helt klart være til beste for tiltakshaver, og vil ha liten, eller
ingen, betydning for samfunnet og fremtidige generasjoner, for øvrig.
Konklusjon
Som redegjort for over vurderer vi at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, og
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon for omsøkte
fasadeendring.
Vi vurderer også at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, etter en samlet
vurdering. Dette begrunnes med at tiltaket er en fasadeendring på en eksisterende restaurant i
Risør sentrum, og der vinduene i lukket stilling i stor grad ivaretar bygningens uttrykk. Å tillate
vinduer som lar seg åpne ut mot gateplan, vil skape luft og nærhet til gateplan, men er begrenset
til de dager i året været tillater det. Da tiltaket heller ikke medfører noen vesentlige endringer i
støy og lukt fra restauranten, kan vi ikke se at det er noen betydelige ulemper ved tiltaket.
Helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet anses godt ivaretatt.
Med denne begrunnelse gis dispensasjon fra § 1-8 og reguleringsplan for Risør sentrum, jf. § 192 i plan- og bygningsloven, for fasadeendring, på følgende betingelser:
 Det må sendes inne dokumentasjon på at nye åpningsbare vinduer/foldedører kan gis en
utforming iht. de arkitektoniske verdiene reguleringsplanen skal ivareta.
 Vinduer skal utføres med kittfals og ramme i trevirke.
 Det tillates ikke bruk av aluminium.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Klagen sendes til kommunen og
klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Det er beregnet følgende gebyr knyttet til byggesaken:
(faktura sendes i egen ekspedisjon)
1. Saksbehandlingsgebyr
Dispensasjonsgebyr

kr.
kr.

1.035,5.175,-

Med hilsen
Anders A. Pedersen
avdelingsingeniør, Enhet for plan- og byggesak
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
DAVID MO EIENDOM AS
Marita Straum Lund
Thomas Lund

Krags gate 1
Krags Gate 4
Krags Gate 4

4950
4950
4950

RISØR
Risør
Risør
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Risør Kommune
Postboks 158
4952 Risør
Risør, 11.07.2017
Klage på fasadeendring Kragsgate 1 gnr. 16 bnr. 580
Vi klager nok en gang på denne fasadeendringen.
Når det gjelder uttalelsen om at restaurantens åpningstider er til kl. 21.00 er dette helt feil. Se
vedlagte bilder tatt over ett tidsrom på 14 dager. Dette viser helt tydelig at restauranten har åpent
lenger enn til kl. 23.00. Ved muligheter til å åpne helt opp ut til gata vil det naturlig bli mer støy, og
ved evt. musikkspilling vil dette bli meget sjenerende. Dette har vi erfaring med fra tidligere drivere.
I den opprinnelige søknaden påpeker søker at det vil kunne bli både støy og lukt. (Samtidig vil dette
kunne medføre noe mere lyd både inn til restaurant fra gaten og fra restaurant ut i gaten.
Lukt i forhold til produksjon av mat vil uten riktige tiltak kunne sjenere gateliv.) Vi frykter også at
dersom bygget blir solgt/leid ut til nye drivere kan lokalet benyttes som pub/utested.
Endringen er betydelig i forhold til beliggenheten, da restauranten ikke ligger i byens restaurant og
utelivsgate. Gaten er preget av butikker i første etasje og beboelse i 2 etasje.
Fasadeendringen vil også bli betydelig og ikke i samsvar med det historiske sentrum vi har. Vi synes
derfor det burde foreligge en uttalelse fra Byantikvaren og Fylkesmannen.
Vedlegger ett bilde som er tatt rett etter krigen som viser hvordan fasaden opprinnelig har vært.
Med hilsen
Marita Straum Lund og Thomas Lund
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RISØR KOMMUNE
Enhet for plan- og byggesak

Arkivsak:
Arkiv:
Saksbeh:
Dato:

2017/850-7
16/580
Anders Auten Pedersen
08.08.2017

Klage på tillatelse til fasadeendring Sted: Krags gate 1 gnr. 16 bnr. 580Tiltakshaver:
Mo David Eiendom AS Søker: Sverre Krefting, sivilarkitekt
Utv.saksnr Utvalg
38/17
Miljø- og teknisk komité

Møtedato
23.08.2017

Rådmannens innstilling:
Miljø- og teknisk komité viser til sakutredingen og tar ikke klagen til følge.
Saken oversendes fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for endelig avgjørelse, i medhold av § 34 i
forvaltningsloven.
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Vedlegg:
1 Klage på vedtak om fasadeendring
2 Bilder
3 Delegert vedtak
4 Tegninger
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Det ble i mai 2017 søkt om dispensasjon for fasadeendring av Kragsgate 1. Fasadeendringen omfattet
utskifting av eksisterende vinduer med større åpningsbare vinduer/foldedører.
Saken ble behandlet delegert og godkjent den 21. juni 2017 Vedtaket er nå påklaget av gjenboer i
Krags gate 4.
Miljø- og teknisk komité skal ta stilling til om klagen skal imøtekommes eller ikke. Dersom klagen,
eller deler av den, imøtekommes, fattes det nytt vedtak med ny klagerett. Et eventuelt nytt vedtak må
begrunnes.
Rådmannen innstiller på at klagen ikke tas til følge, og at den sendes fylkesmannen for endelig
avgjørelse.
Saksopplysninger
Eiendommen ligger i Risør sentrum og er regulert til forretninger, kontor, bolig.
I bestemmelsene for reguleringsplan for Risør sentrum finner en:
§ 2-1 Fellesbestemmelser:
Bebyggelsen skal beholde, eller gis en eksteriørutforming som harmonerer med den opprinnelige
trehusbebyggelsens særtrekk.
§ 2-2 Bestående bebyggelse og uteanlegg:
Bestående bebyggelse skal bevares. Bygningsrådet kan kreve at opprinnelig utseende tilbake-føres
etter skade eller ved rehabilitering og igangsetting.
§ 2-3 Ombygging, tilbygg og påbygg:
Ombygging kan skje under hensyntagen til bygningens eget særpreg. Løsninger som må velges må
være i harmoni med tradisjonell utforming.
Nye åpningsbare vinduer/foldedører er ikke iht. reguleringsplanens bestemmelser, og derfor avhengig
av dispensasjon.
Saken ble oversendt Aust-Agder fylkeskommune, for uttalelse. Kulturminnevernseksjonen uttaler:
“Kulturminnevernseksjonen har ikke innvendinger til den delen av tiltaket som omhandler endring av
karmmål og inndeling av fasaden.
Seksjonen er usikker på hvordan fasaden vil fremstå når vinduene er i lukket stilling. Før kommunen
fatter vedtak i saken må det dokumenteres at de nye vinduene kan gis en utforming som ivaretar de
arkitektoniske verdiene som reguleringsplanen skal sikre at blir ivaretatt.
“

19/36 Bolig - Søknad om fasadeendring Sted: Krags gate 1 gnr. 16 bnr. 580

I merknad til nabovarsel skriver gjenboer i Kragsgate 4:
“
Vi godtar ikke denne fasadeendringen da dette vil utgjøre store plager for oss med støy. Vi har flere
soverom som vender ut mot Kragsgate og dette vil forstyrre nattesøvnen. I tillegg vil det hindre våre
muligheter til lufting, pga. støy og lukt fra restaurantkjøkken.
Vi har erfaring fra festivaler der serveringen blir flyttet ut på gaten, og dette medfører mye støy.
“
Som svar på nabomerknad skriver tiltakshaver:
“
Restaurantens kjøkken ligger på baksiden av huset, langt fra Kragsgate. Restaurantgjestene er svært
rolige og de skaper ikke noe støy. Under festivalene er det mange fotgjengere på gaten som lager liv,
men det er ikke mine gjester som lager støy. Min restaurant lager heller aldri mat på gaten og har ikke
bidratt med å lage matlukt.
“
Som svar på nabomerknad skriver ansvarlig søker
“
Det er ingen endring av arealet på gaten eller endringer av antall gjester som kan sitte ute. Om
sommeren når vinduene kan åpnes vil trolig gjester som i dag sitter langs fasaden bli omplassert i
forhold til bord innenfor fasaden og dette vil heller gi færre gjester utenfor fortauet. [..]Vi skjønner at
det kan være støy fra Kragsgate i sommermånedene med generelt mye mennesker i gatene og spesielt
under festivalene, men mener at dette ikke er resultat av restaurantdriften. [..] I forhold til nattesøvn
så stenger restauranten i dag 2100 alle dager.
Administrasjonens vurdering av nabomerknaden var:
“
Som tiltakshaver og ansvarlig søker bemerker, er restaurantens kjøkken i motsatt ende av lokalet. Vi
kan derfor vanskelig se at vinduer som lar seg åpne, vil medføre en vesentlig økning i matlukt fra
restaurantens kjøkken, da dette må forutsettes ivaretatt av kjøkkenets ventilasjonsanlegg.
Omsøkte tiltak vil naturlig nok kunne medføre noe økt støy fra restaurantens gjester, men dette er en
restaurant, og ikke en bar. En må videre kunne anta at de dager det er naturlig å åpne opp mot
Kragsgate, også er mye folk i gatene for øvrig. Da tiltaket ikke øker restaurantens uteservering kan vi
ikke se at tiltaket vil medføre en vesentlig økning i støy på ettermiddag og kveldstid. Restauranten
stenger kl. 21.00 hver kveld, og en må derfor kunne anta at støy nattestid, ikke skyldes restaurantens
besøkende.
“
Søknaden ble deretter behandlet og administrasjonen fattet følgende vedtak:
“
Med denne begrunnelse gis dispensasjon fra § 1-8 og reguleringsplan for Risør sentrum, jf. § 19-2 i
plan- og bygningsloven, for fasadeendring, på følgende betingelser:
 Det må sendes inne dokumentasjon på at nye åpningsbare vinduer/foldedører kan gis en
utforming iht. de arkitektoniske verdiene reguleringsplanen skal ivareta.
 Vinduer skal utføres med kittfals og ramme i trevirke.
 Det tillates ikke bruk av aluminium.
“
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Klage:
Gjenboer i Kragsgate 4 klager på godkjennelse på endring av fasaden, og skriver:
“
Vi klager nok en gang på denne fasadeendringen.
Når det gjelder uttalelsen om at restaurantens åpningstid er til kl. 21.00 er dette helt feil. De vedlagte
bilder tatt over ett tidsrom på 14 dager. Dette viser helt tydelig at restauranten har åpnet lenger enn til
kl. 23.00. Ved muligheter til å åpne helt opp ut til gata vil det naturlig bli mer støy, og ved evt.
musikkspilling vil dette bli meget sjenerende. Dette har vi erfaring med fra tidligere drivere. I den
opprinnelige søknaden påpeker søker at det vil kunne bli både støy og lukt. (Samtidig vil dette kunne
medføre noe mere lyd både inn til restaurant fra gaten og fra restaurant ut i gaten. Lukt i forhold til
produksjon av mat vil uten riktige tiltak kunne sjenere gateliv.) Vi frykter også at dersom bygget blir
solgt/leid ut til nye drivere kan lokalet benyttes som pub/utested. Endringen er betydelig i forhold til
beliggenheten, da restauranten ikke ligger i byens restaurant og utelivsgate. Gaten er preget av
butikker i første etasje og beboelse i 2 etasje.
Fasadeendringen vil også bli betydelig og ikke i samsvar med det historiske sentrum vi har. Vi synes
derfor det burde foreligge en uttalelse fra byantikvaren og fylkesmannen.
Vedlegger et bilde som er tatt rett etter krigen somviser hvordan fasaden opprinnelig har vært.
“
Klagebehandling:
Administrasjonens vurdering av klagen:
Generelt:
Administrasjonen vil bemerke at eiendommene ligger midt i Risør sentrum, og at terskelen for støy
nødvendigvis må være høyere i slike områder enn for boliger utenfor sentrum.
Åpningstider
Spørsmålet om når restauranten stenger er i utgangspunktet ikke relevant i denne saken. Klagen går da
heller ikke ut på at restaurantens åpningstider, men frykten for økt støy som følge av omsøkte fasadeendring. Utgangspunktet må være støynivå som følge av nåværende drift, og ikke en eventuell
fremtidig endring fra restaurant til f. eks. pub.
Ved montering av nye vinduer/foldedører vil kravene i teknisk forskrift (TEK10) gjelde for disse. I
lukket tilstand vil tiltaket m.a.o. medføre en forbedring i forhold til dagens situasjon.
Åpningsbare vinduer/foldedører vil naturlig nok kunne medføre en økning i støynivået, når disse er
åpne, men de dager det er naturlig å åpne opp mot Krags gate vil være de dager været tillater dette. På
slike dager må en kunne anta at det også er mye folk i gatene forøvrig.
Dersom de åpne vinduene derimot viser seg å medføre en vesentlig økning i støynivået fra
restauranten, kan kommunen føre tilsyn og treffe nødvendige enkeltvedtak, jf. § 4 i forskrift om
miljørettet helsevern.
Videre vil vi bemerke at restauranten har skjenkebevilling og er dermed forpliktet til å overholde de
retningslinjer som gjelder for slik bevilling.
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I Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020, kapittel 7, pkt. h fremgår:
“
Støy i forbindelse med skjenkesteder må begrenses i størst mulig utstrekning. Musikk utendørs, samt
musikk innendørs der hvor det er åpne dører og vinduer, må stanse kl. 23.00 alle dager. Unntak kan
bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med spesielle arrangement og avgjøres av
administrasjonen i samråd med politiet og miljørettet helsevern.
“
Lukt
Restaurantens kjøkken ligger i motsatt ende av lokalene, og skal ikke medføre problemer med lukt for
naboer i Krags gate 4. Det er da en forutsetning at kjøkkenets ventilasjonsanlegg fungerer
forskriftsmessig.
Endring i drift
Det bemerkes i klagen at åpningsbare vinduer/foldedører kan medføre store støyplager dersom
lokalene blir solgt/leid ut til nye drivere som eventuelt ønsker å benytte lokalet til pub/utested.
En endring av drift fra restaurant til pub/utested, vil ikke kreve søknad om bruksendring. Endringen vil
derimot kreve ny skjenkebevilling. Som gjengitt over, stiller slik skjenkebevilling de samme krav til
pub/utested, som restaurant. I tillegg vil de samme krav til lydnivå og krav om eventuelle
støyreduserende tiltak, gjelde.
Historisk verdi
Omsøkte tiltak er vurdert av kommunens byantikvar, som i mail den 16. mars 2017 til ansvarlig søker,
skriver:
“
Kragsgate 1 – forslaget med mindre glassfelt øverst og glass helt ned ser ut til å være det som er
nærmest de bildene vi kan finne av opprinnelig fasade og kan vurderes. Husk materialbruk, ikke
aluminiumsrammer.
“
Omsøkte tiltak er oversendt kulturminnevernseksjonen hos Aust-Agder fylkeskommune. I sitt svar
skriver de:
“
Kulturminnevernseksjonen har ikke innvendinger til den delen av tiltaket som omhandler endring av
karmmål og inndeling av fasaden.
Seksjonen er usikker på hvordan fasaden vil framstå når vinduene er i lukket stilling. Før kommunen
fatter vedtak i saken må det dokumenteres at de nye vinduene kan gis en utforming som ivaretar de
arkitektoniske verdiene som reguleringsplanen skal sikre at blir ivaretatt.
“
I administrasjonens vedtak er det derfor stilt som krav at slik dokumentasjon sendes inn før
igangsettingstillatelse blir gitt.
Økonomi
Ikke relevant, da klagesaker ikke kan gebyrlegges.
Kommuneplan
Kommuneplanens hovedmål er “Vi skal vokse”, der et av satsingsområdene er “Attraktivitet”.
Å ha muligheten for å åpne opp mot gaten, vil helt klart kunne øke restaurantens attraktivitet og bringe
gjestene mer i kontakt med livet i gata.
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Folkehelse og levekår
Omsøkte tiltak medfører ingen endringer i forhold til dagens drift.
Klima og miljø
Tiltaket er ikke direkte i strid med kommunens klima og miljømål, men støy i nærheten av
boligområder er et ømfintlig tema som hører inn under forurensningsloven. Kommunene er
forurensningsmyndighet. Støy fra utesteder har vært et tilbakevendende tema i mange år.
Kombinasjonen boliger og servering kvelds- og nattestid, kan være komplisert.
Næringsperspektiv
Lokalene ligger midt i Risør sentrum, og benyttes til restaurantformål.
Rådmannens konklusjon
Miljø- og teknisk komité viser til sakutredingen og tar ikke klagen til følge.
Saken oversendes fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for endelig avgjørelse, i medhold av § 34 i
forvaltningsloven.
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Justis-og vergemålsavdelingen
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Risør kommune
Postboks 158
4952
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-

rum—WM.

RlSØR

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

2017/850/ANPE

2017/8466

14.11.2017

- gnr/bnr

16/580

- Krags

gate

1

her 04.09.17.

vedtak.

kommunens

opphever

Fylkesmannen

mottatt

oversendelse

til kommunens

av klage over vedtak om

til fasadeendring

og rammetillatelse

dispensasjon
Vi viser

behandling

-Fylkesmannens

Risør kommune

..

Sakens bakgrunn
for
Risør kommune mottok i mai 2017 søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser
Risør sentrum og søknad om tillatelse til fasadeendring. Søknaden var datert 23.03.17. Marita
Straum Lund og Thomas Lund, eiere av Kragsgate 4 (gnr/bnr 16/511) protesterte mot tiltaket.
godkjente

Kommunen

om dispensasjon

søknaden

og gav rammetillatelse

ved delegert

vedtak

den 21.06.17. Det ble satt vilkår for dispensasjonen.
Vedtaket ble påklaget av Marita Straum Lund og Thomas Lund i brev av 11.07.17.
viser til klagen.

Fylkesmannen

Miljø- og teknisk komité tok ikke klagen til følge i møte den 23.08.17. Saken ble deretter
oversendt

Fylkesmannen

for endelig

avgjørelse.

og gir derfor ikke
forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter
Fylkesmannen
innstilling og sakens øvrige dokumenter.
ytterligere saksreferat. Vi viser til kommunens

myndighet
Fylkesmannens
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal-

og

regionaIdepartementet/Miljøverndepartementet.
jf.
kan prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn til nye omstendigheter,
Fylkesmannen
eller
saken
i
vedtak
nytt
treffe
selv
kan
Fylkesmannen
ledd.
andre
34
§
(fvl.)
forvaltningsloven
oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34

fjerde ledd.
Fylkesmannens

vurdering

Kla efrist o kla erett
legger til grunn utfra sakens dokumenter
Fylkesmannen
klagefristen er overholdt, jf. fvl. §§ 28 og 29.

Postadresse:

Postboks

788 Stoa,
Ragnvald

Besøksadresse

Arendal:

Besøksadresse

Kristiansand:

4809

ARENDAL,

Blakstadsv.

Tordenskjoldsgate

Telefon:

1, 4838

37 01 75 00

Arendal

65, 4614 Kristiansand

at klager har klagerett

E-post:

fmavpost@fylkesmannen.no

Nettside:

Orgnr. 974762994

og at
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Sakens 0 l snin
Saken anses tilstrekkelig
avgjøre

den på grunnlag

Søknadsplikt
Tiltaket er søknadspliktig

opplyst etter fvl. § 17, og Fylkesmannen

etter pbl. § 20-2, jf. § 20-1 første ledd bokstav c.

Plan- 0 b nin sm ndi hetenes kontrollfunks'on
skal kontrollere
Plan- og bygningsmyndighetene

bestemmelser

finner derfor å kunne

som foreligger.

av de opplysningene

har tiltakshaver
bestemmelser,
første punktum.

tiltak ikke strider mot

at søknadspliktige

Hvis tiltaket ikke er i strid med slike

i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
krav på å få tillatelse

til omsøkt

tiltak, jf. pbl. § 21-4 første ledd

Areal Ianstatus o behovet for dis ensas'on
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Risør Sentrum - Verneplan, vedtatt av bystyret
Det følger av tilhørende
22.10.91, hvor den er regulert til forretning/kontor/bolig.
bestemmelser:
§ 2.1:
«Bebyggelsen skal beholde eller gis en eksteriørutforming
særtrekk. [. . .]»
opprinnelige trehusbebyggelsens
§ 2.2
«Bestående bebyggelse

skal bevares. [...]»

tilbygg og påbygg lyder:
§ 2.3 Ombygging,
til bygningens
kan skje under hensyntagen
«Ombygging
Løsninger

velges løsninger

eget særpreg.

med tradisjonell

som må velges må være i harmoni

Det skal fortrinnsvis
[...]»
gjenopprettes.

med den

som harmonerer

utforming.

som tillater at eldre eller opprinnelig

kan

utseende

§ 2-1, § 2-2 og § 2-3, og lagt til grunn at
Kommunen har vist til reguleringsbestemmelsene
og derfor er avhengig av
bestemmelser,
tiltaket ikke er i henhold til reguleringsplanens
er enig i at omsøkt tiltak er i strid med reguleringsplanens

dispensasjon.

Fylkesmannen

bestemmelser

om bevaring og en godkjenning

Prøvin

av kommunens

tillatelse

til fasadeendrin

vedtak

av 21.06.17

krever således dispensasjon.

om å innvil

e søknad

o

om dis ensas'on

:

Pbl. § 19-2 gir hjemmel til å gi varig eller midlertidig dispensasjon

når følgende vilkår er

oppfylt:
fra, eller
det dispenseres
kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen
"Dispensasjon
[§ 1-1], blir vesentlig tilsidesatt. ] tillegg må fordelene
hensynene ilovens formålsbestemmelse
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. (. . .)”
ved å gi dispensasjon

Kulturminnevernseksjonen

hos Aust—Agder Fylkeskommune

har i brev 05.05.17 vist til

følgende:

«Henvendelsen
vinduer

omhandler endring av byggets fasade mot gata ved at eksisterende

for isbar og restaurant

ønskes

skiftet ut. Endringen

omfatter

kun vinduene

i første
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etasje. De ny vinduenes utforming er i utgangspunktet
en noe annen inndeling

innebærer

og at samtlige

som eksisterende

vinduer

vinduer. Endringen

skal gå ned til gulv. I tillegg

foreslås det å montere vinduer som kan åpnes. Plantegning som er vedlagt oversende/sen
viser at når vinduene er åpne vil både isbar og restaurant i sin helhet være åpent areal ut
mot gata. Tegningen viser at vinduene er konstruert/hengslet slik at de i åpen tilstand blir
stående sammenslått mot vegg.
har ikke innvendinger

Kulturminnevernseksjonen

til den delen av tiltaket som omhandler

men er usikker på hvordan

og vindusinndeling,

av karmmål

endring

mot gata når de er i lukket stilling. Denne usikkerheten
som en foldedør,

tilnærmet

hengsles

vinduene

og at dette muligens

krever særskilte

løsninger

når det

fatter

gjelder detaljering og dimensjon på karm og ramme. Dette bør avklares før kommunen
endelig

ut

vil oppleves

er knyttet til at vinduene skal

vedtak i saken.

Konklusjon

har ikke innvendinger

Kulturminnevernseksjonen
endring

av karmmål

og inndeling

til den delen av tiltaket som omhandler

av fasaden.

Seksjonen er usikker på hvordan fasaden vil framstå når vinduene er i lukket sti/ling. Før
at de nye vinduene kan gis en
kommunen fatter vedtak i saken må det dokumenteres
skal sikre at blir
verdiene som reguleringsplanen
utforming som ivaretar de arkitektoniske
ivaretatt.»

Kommunen har gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for Risør sentrum blant annet på vilkår
om at det må sendes inn «dokumentasjon på at nye åpningsbare vinduer/foldedører kan gIs
en utforming iht. de arkitektoniske verdiene reguleringsplanen skal ivareta.»
Fylkesmannen

vil bemerker

at tiltakets

forhold

til reguleringsplanen

må klarlegges

og vurderes

før kommunen tar stilling til om det kan gis dispensasjon eller ikke. Vi viser også her til
Det må ved ny behandling av saken også avklares
uttalelse fra kulturminnevernseksjonen.
med Fylkeskommunen

om det skal innhentes

aktuell dokumentasjon
avklart.

foreligger.

ny uttalelse

All den tid disse forholdene ikke er klarlagt på vedtakstidspunktet
tilstrekkelig opplyst ved kommunens behandling.
Fylkesmannen
prinsippet

når

fra kulturminnevernseksjonen

Før kommunen fatter nytt vedtak må disse forhold være

anses saken ikke

kan ikke utelukke at sakens opplysning kan ha påvirket resultatet i saken, jf.

i fvl. § 41. Kommunens

vedtak

av 21.06.17

må derfor oppheves,

jf. fvl. § 34 siste

ledd. Saken sendes tilbake for ny behandling.
vil avslutningsvis
Fylkesmannen
for fasadeendring
dispensasjon

at vi med dette ikke har tatt stilling til om
understreke
skal innvilges eller avslås.

Etter dette finner vi det ikke nødvendig å ta stilling til klagers anførsler.
Under henvisning til vurderingen
21.06.17.

Saken sendes tilbake

Fylkesmannens

over opphever Fylkesmannen
til kommunen

kommunens

vedtak av

for ny behandling.

vedtak

til begrunnelsen
vedtak av 21.06.17 oppheves under henvisning
Kommunens
Klagen tas til følge i den forstand at kommunen må behandle saken på nytt.

over.
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Om klageadgang
Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet
forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.
Avsluttende

merknader:

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. Partene har
fått informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Elin Saltrøe (e.f.)

Hanna de Presno

spesialrådgiver

seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Hanna de Presno, tlf: 37 01 75 07

Kopi til:

David Mo Eiendom AS
Siv.ark. Sverre Krefting
Marita Straum Lund og Thomas Lund

Kragsgate 1
postboks 272
Kragsgate 4

4950
4950
4950

RlSØR
RlSØR
RlSØR
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Risør kommune
Vedlegg til Rammesøknad

Risør 27 April 2017

Kommentar til nabomerknad på rammesøknad om fasadeendringer
i Krags gate 1. Gnr 16 Bnr 580
Merknad sendt fra Marita og Thomas Lund i Krags gate 4.

Svar på merknader er først her kommentert av restaurant og huseier, og videre av ansvarlig søker.
Svar på kommentar fra restauranteier:
Restaurantens kjøkken ligger på baksiden av huset, langt fra Krags gate. Restaurantgjestene er svært
rolige og de skaper ikke noe støy.
Under festivalene er det mange fotgjengere på gaten som lager liv, men det er ikke mine gjester som
lager støy. Min restaurant lager heller aldri mat på gaten og har ikke bidratt med å lage matlukt.
Når det gjelder mat som blir laget i gaten under festivaler er dette arrangert av andre aktører.
Svar fra ansvarlig søker:
Det er ingen endring av arealet på gaten eller endringer av antall gjester som kan sitte ute.
Om sommeren når vinduene kan åpnes vil trolig gjester som i dag sitter langs fasaden bli omplassert i
forhold til bord innenfor fasaden og dette vil heller gi færre gjester utenfor på fortauet.
Men gjester innenfor fasaden vil få kontakt med gatelivet, noe som vi tror vil gi en fin opplevelse.
I forhold til lukt som nevnt over så ligger kjøkken i eget rom som igjen ligger innerst i restauranten.
Vi skjønner at det kan være støy fra krags gate i sommermånedene med generelt mye mennesker i
gatene og spesielt under festivalene, men mener at dette ikke er resultat av restaurantdriften.
Vi tror som nevnt at endringene vil tilføre både gjestene og livet i gaten en positiv opplevelse uten at
dette går nevneverdig utover forhold til naboer med tanke på støy og lukt.
I forhold til nattesøvn så stenger restauranten i dag 2100 alle dager.

Sverre Krefting sivilarkitekt
Ansvarlig søker
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Risør Kommune

Risør 13.04.2017

Postboks 158
4952 Risør

Viser til nabovarsel Ref.: 112 KIN Adm. Søknad vedr. Kragsgate 1.

Vi godtar ikke denne fasadeendringen da dette vil utgjøre store plager for oss med støy. Vi har flere
soverom som vender ut mot Kragsgate og dette vil forstyrre nattesøvnen. I tillegg vil det hindre våre
muligheter til lufting, både pga støy og lukt fra restaurantkjøkken.
Vi har erfaring fra festivaler der serveringen blir flyttet ut på gaten, og dette medfører mye støy.

Hilsen
Marita Straum Lund og Thomas Lund
Kragsgate 4
4950 Risør
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10018-1
Marita Herigstad Halvorsen

Utvalg
Miljø- og teknisk komite
Formannskapet
Bystyret

Møtedato

Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet
Rådmannens forslag til vedtak
Risør bystyre vedtar at punktene i tabellen nedenfor må gjennomføres for å tilrettelegge og
forbedre for allmenn ferdsel i området Tangen-Kastellet:
1.
2.

Kastellveien 2 Gnr. 16 Bnr. 94
Kastellveien 4 Gnr. 16 Bnr. 93

3.
4.

Kastellveien 6 Gnr. 16 Bnr. 92
Kastellveien 8 Gnr. 16 Bnr. 91

5.

Kastellveien 10 Gnr. 16 Bnr. 90

6.

Offentlig friområde mellom nr. 10 og 18

7.

Kastellveien 12 Gnr. 16 Bnr.89

8.

Kastellveien 14 Gnr. 16 Bnr. 88

9.

Kastellveien 16 Gnr. 16 Bnr. 87

Dokumentnr.: 19/10018-1

Ingen.
Risør kommunes strandrettighet på
denne eiendommen skal fortsatt være
gjeldende for også denne
eiendommen.
Ingen.
Bod og private gjenstander på
kommunal grunn fjernes.
Platting og gjerde oppført mellom nr.
10 og 14 fjernes av Risør. Eier må
videre fjerne den delen av brygga som
er på kommunal grunn, alternativt
flytte gjerdet som i dag er ytterkant av
bryggen, til eiendomsgrensen mellom
sin bryggeplatting og kommunal
grunn.
Murte trapper til sjøen og badestige
forblir urørt, og til allmenn benyttelse.
Risør kommune fjerner prydbusker
som er plantet i gangveien.
Eier må fjerne stakittgjerde, fyllmasse,
og private gjenstander på kommunal
grunn. Busk fjernes av Risør
kommune. Skiferplatting godkjennes
midlertidig, men må fjernes om Risør
kommune ønsker det på et senere
tidspunkt.
Alternativt kan skiferplattingen
tilbakeføres til naturlig terreng om eier
ønsker å gjennomføre de godkjente
byggeplanene som medfører senking
av terrenget.
Risør kommune fjerner prydbusker
som er plantet i gangveien.
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10. Kastellveien 18 Gnr. 16 Bnr. 86

11. Kastellveien 20 Gnr. 16 Bnr. 85

12. Kastellveien 28 Gnr. 16 Bnr. 81
13. Kastellveien 30 Gnr. 16 Bnr. 80
14. Kastellveien 32 Gnr. 16 Bnr. 79 og 1250

15. Kastellveien 34 Gnr. 16 Bnr. 78

16. Kastellveien 36 Gnr. 16 Bnr. 77
17. Tangengata 40 Gnr. 16 Bnr. 29
18. Tangengata 42 Gnr. 16 Bnr. 28
19. Gustavs pønt
20.
21.
22.
23.

Kastellet
Kastellveien 3 Gnr. 16 Bnr. 96
Kastellveien 1 Gnr. 16 Bnr. 95
Tangengata 26 A og B
Gnr. 16 Bnr. 36 og Gnr. 16 Bnr. 37
24. Tangengata 24 Gnr. 16 Bnr. 38
25. Nygata 2 Gnr. 16 Bnr. 123

26. Tangengata 23 Gnr. 16 Bnr. 64-66- «Kornbrygga»

Det gis midlertidig tillatelse til mur, og
rådmannen åpner egen sak for videre
behandling av saken og kartlegging
av eiendommens grenser.
Det gis midlertidig tillatelse til
skiferplattingen ved inngangspartiet
og bed plassert i gangveien, men
tiltakene må fjernes om Risør
kommune ønsker det på et senere
tidspunkt.
Det åpnes i tillegg for en egen sak om
kartlegging av eiendommens grense
mot kommunal grunn ved
badeplassen.
Eier må fjerne private gjenstander
som er spesifisert i saksfremlegget. I
tillegg må plattinger utenfor
eiendomsgrensen fjernes. Det gis
videre tillatelse til å ha bryggen
plassert på kommunal grunn.
Eier må fjerne brygge på kommunal
grunn.
Eier må fjerne levegg og bod på
kommunal grunn.
Leieavtalen på bnr. 1250 inngått
mellom kommunen og eier løper
videre. Dersom planene for området
endres, kan kommunen si opp
avtalen.
Risør kommune vil sørge for
markering/ skravering av gangveien
på asfalt. Avløpsledninger over
kommunalt friområde må fjernes av
eier ved fremtidig tilkobling til offentlig
avløp. Det opprettes videre en egen
sak på kartlegging av eksisterende
grenser.
Ingen.
Ingen.
Søknad om kjøp av kommunalt areal
behandles som en egen sak.
Eierne må fjerne båtene sine og Risør
kommune fjerner båtstativet.
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Kommunen må markere grensen mot
kommunal grunn med gjerde.
Ingen.
Den midlertidige tillatelsen til å
anlegge og ha trapp på kommunal
grunn løper inntil videre ihht. til
tidligere vedtak.
Ingen.

Risør bystyre ber om at administrasjonen setter opp skilt i områder som vist på kart datert
01.02.19. Rådmannen gis fullmakt til eventuelt å inngå avtaler med huseiere dersom skilt bør
plasseres på privat eiendom og til å vurdere om skilting skal gjøres i samarbeid med frivillige
lag/organisasjoner.
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Vedlegg
Vedlegg 1- målebrev strandrettigheter og brygger
Vedlegg 2- Kart over foreslått skiltplassering
Vedlegg 3- tilbakemelding fra eier Kastellveien 4
Vedlegg 4- tilbakemelding fra eier Kastellveien 16
Vedlegg 5- tilbakemelding fra eier Kastellveien 14
Vedlegg 6- tilbakemelding fra eier Kastellveien 10
Vedlegg 7-tilbakemelding fra eier Kastellveien 18
Vedlegg 8-tilbakemelding fra eier Kastellveien 20
Vedlegg 9-tilbakemelding fra eier Kastellveien 30
Vedlegg 10-tilbakemelding fra eier Kastellveien 34
Vedlegg 11- tilbakemelding fra eier Tangengata 42
Vedlegg 12- tilbakemelding fra eier Kastellveien 1
__________________________________________________________________________
Kort resymé
For området Tangen og Kastellet er Risør kommune grunneier av store arealer i strandsonen og
tilkomstveier til disse. I årenes løp har det skjedd en gradvis privatisering av disse arealene, ved at
gjenstander er plassert på kommunal grunn og privatiserende tiltak av ulik art er gjennomført.
I møte for Miljø- og teknisk komite den 22.08.2018 ble rådmannen bedt om å avklare bruk av og
rettigheter til kommunal grunn i strandsonen på Tangen og Kastellet. Dette for å avklare hvordan
allemannsretten gjelder i dette området, og at den ivaretas og ikke hindres. Komiteen sa videre at
saken bør konkretisere Miljødirektoratets retningslinjer om allemannsretten.
Risør kommune har foretatt en befaring av området og utarbeidet en befaringsrapport. Av
rapporten fremkommer ulike tiltak som er gjort på kommunal grunn. Denne ble sendt ut til de
eiendommene som har en naturlig sammenheng med strandsonen i dette området, hvor eierne ble
bedt om å komme med en tilbakemelding på om de mente opplysningene i rapporten var riktige og
/ eller de hadde informasjon som kunne være av betydning i saken. Enkelte av forholdene /
tiltakene i rapporten ble besvart av eierne, men det kom få tilbakemeldinger. Reaksjonene kom
først når saken i utgangspunktet skulle til politisk behandling i februar 2019. Rådmannen så da at
det hadde blitt for dårlig opplyst hva kommunen ønsket en tilbakemelding på, og hvorfor det var
viktig. Disse uklarhetene har skapt uro og usikkerhet for flere involverte parter, og rådmannen
ønsker å beklage dette på det sterkeste.
Rådmannen valgte derfor å utsette saken, og trekke den fra sakskartet slik at grunneierne ville få
bedre anledning til å komme med innspill til rådmannens saksfremlegg og innstilling. I tillegg var
det vanskelig å få gjennomført en befaring på grunn av snø og isete forhold.
Det ble så sendt ut en ny henvendelse til de berørte eierne hvor det ble informert om behovet for
tilbakemelding, bakgrunnen for henvendelsen og hva som kan bli ytterste konsekvens av de
belyste forholdene i befaringsrapporten. Det kom noen nye tilbakemeldinger fra eierne. Disse
tilbakemeldingene er med i rådmannens vurderingsgrunnlag.
Samtidig har Rådmannen innhentet juridisk bistand av forhold i saken som har krevd en nærmere
vurdering. Venstre fremmet krav om lovlighetskontroll av rådmannens avgjørelse om å trekke
saken, og dette er et av forholdene Rådmannen har fått en juridisk vurdering av. Det ble konkludert
med at Rådmannen ikke har anledning til å trekke en sak som er satt på sakskartet, men at det er
det politiske organet selv som må ta stilling til om saken skal behandles eller utsettes/ trekkes.
Rådmannen har også sendt kravet om lovlighetskontroll for uttalelse hos Fylkesmannen, og saken
ligger nå i påvente av denne uttalelsen. De andre forholdene det er innhentet juridisk vurdering av
er med i rådmannens vurdering i saken.
Formannskapet og Bystyret skal ta stilling til rådmannens vurdering av allemannsretten i dette
området, og om den blir ivaretatt sett opp mot de ulike tiltakene. Det skal videre tas stilling til de
forhold som rådmannen innstiller på, som fremkommer av oversiktstabellen i innstillingen, og i
hvilke områder det bør plasseres skilt som viser til offentlige gangveier og friområder.
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Formannskapet og Bystyret tar stilling til de enkelte forhold som grunneier, dvs. at vedtaket ikke
kan påklages. Miljø og teknisk komité uttaler seg til saken.
Rådmannen innstiller på at noen av tiltakene fjernes, men at det gis midlertidig tillatelse til å la
enkelte tiltak stå dersom de er små, eller er så store at de vurderes til å være for omfattende å
tilbakeføre. Det innstilles i tillegg på at det settes opp skilt på anviste steder. Det innstilles også på
at rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler med private dersom skilt bør plasseres på husvegger
samt at skilting kan vurderes gjennomført i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
Saksopplysninger
Hva er allemannsretten?
Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven. Friluftsloven ble vedtatt i 1957, og avklarer forholdet
mellom friluftsliv og grunneiers rett til å disponere egen grunn, og den tar hensyn til begge deler.
Den gir rett til ferdsel og opphold i norsk natur, og bygger på det samme rettsprinsippet som hevd.
Det vil si at rett kan dannes ved faktisk bruk, når denne har foregått over lang tid.
Hvor gjelder allemannsretten?
I friluftsloven §1a blir begrepene utmark og innmark brukt til å definere og avgrense
allemannsretten. Utmark omfatter skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær og utgjør størstedelen
av landet. Alle kan i utgangspunktet ferdes fritt i utmark ref. friluftsloven §2. På innmark er
adgangen sterkt begrenset. Allemannsretten gjelder også i bynære områder, i det som ofte blir
omtalt som det offentlige rom. Retten gjelder på fortau, parker og plasser som er tilrettelagt for
ferdsel og opphold. I parker og større anlegg er vi ofte henvist til å bruke spesielt tilrettelagte stier
og veier.
Allemannsretten i strandsonen
Grunneiere av hus- og hyttetomter i strandsonen kan bare hevde eksklusiv bruksrett på den mer
private delen av tomten (den delen som er opparbeidet), noe som betyr at allmennheten kan
ferdes og oppholde seg på de deler av tomten som faller utenfor denne (den delen som er utmark).
Retten har forøvrig lagt til grunn at folk som har hytter og hus i strandsonen må forvente å ha
allmennheten tettere innpå seg.
Strandrettigheter
En strandrett er en samlebetegnelse som uttrykker de rettighetene grunneiere har som strekker
seg utover eiendomsgrensen i sjøen. Utgangspunktet er at utenfor den generelle
eiendomsgrensen i sjøen gjelder allemannsretten. Men grunneier har visse rettigheter som
strekker seg utover eiendomsgrensen i sjø, og det defineres som en rett til uforstyrret å kunne nyte
de fordeler som følger av at en eiendom ligger til sjøen. De vanligste strandrettighetene er
muligheter for bading og friluftsliv, adkomst fra sjøen (tilflottsrett), og rett til utfylling.
Omfanget av strandretten er definert til 30 meter ut fra strandkanten og ut til minst 2 meters dybde
regnet ved vanlig vannstand. Strandeieren eier likevel ut til marbakken om den ligger lenger ute.
Altså tilhører normalt sjøgrunn tomtefester/ eier av tomta når ikke annet er avtalt i festekontrakt/
skjøte eller uttrykkelig sagt i målebrev, kjøpekontrakt e.l. For strandlinjen som strekker seg fra
Dampskipsbrygga til og med Flisvika, ble det holdt en oppmåling av Risør havnevesen sine
brygge- og strandrettigheter i 1948, og samtidig erklært grunnbokshjemmel (eierskap) til dette
arealet i 1949 (Gnr. 16 bnr. 14). Målebrevet fra denne oppmålingsforretningen ble lagt frem i
befaringsrapporten, og av dette fremkommer det at det er Risør havnevesen –i dag Risør
kommune- som eier sjøgrunnen på strekningen fra Nygata 1 til Flisvika. Dette setter videre
begrensninger for hvilke rettigheter og tiltak eiendommene i dette området kan foreta seg ut i sjø,
om de har eiendomsgrense til sjøen. Vedlegg 1: Målebrev over strandrettigheter fra 1948.
Stengsler for ferdsel
Friluftslovens §13 gir klare regler for når et stengsel eller et skilt er ulovlig:
«Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre den ferdsel
som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigede interesser og ikke er til utilbørlig
fortrengsel for allmennhetens ferdsel. Uten særskilt heimel må ingen sette opp skilt eller på annen
måte kunngjøre at det er forbudt å ferdes eller bade på område hvor det er adgang til det etter
denne lov.»
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Grunneiers ansvar
Som grunneier av utmark må man følge det lovverket som er gitt for å sikre allmennhetens
rettigheter. Arealene hvor folk fritt kan ferdes skal holdes åpne, og det skal ikke forekomme
stengsel eller tiltak som virker privatiserende for allmennhetens bruk. Arealene må derfor vurderes
opp mot hva som er tillatt i friluftsloven.
Skilting
Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier i utmark evt. gi organisasjoner rett til å merke
opp ruter og turstier i utmark ref. friluftsloven §35. Slike tiltak gjøres av kommunen som
forvaltningsorgan for å lette fri ferdsel i utmark. Det vil i saken derfor bli fremmet forslag om skilting
av gangveier, friområder og badeplasser i området, og forslag til områder hvor skilt plasseres.
Avløp ut i sjø
Ved befaring ble det observert flere avløpsledninger ut i sjø ved badeplasser. Disse er i bruk og
har utslipp. Enkelte av avløpsledningene er synlige på friområdene, og dette er i hovedsak forhold
som vil bli ivaretatt av enhet for eiendom og tekniske tjenester.
Båtplasser
Det er gjennom arbeidet kommet frem opplysninger om 3 båtplasser som det er ukjente forhold
rundt. Dette er i hovedsak forhold som vil bli ivaretatt av enhet for eiendom og tekniske tjenester.
Økonomi
Saken vil i utgangspunktet ikke gi økonomiske konsekvenser for kommunen.
Enkelte av eiendommene som blir berørt i saken vil kunne få merkostnader ved de foreslåtte
tiltakene i form av at tiltakene må fjernes.
Kommuneplan
I reguleringsplanen for Risør sentrum er de kommunale strandarealene og gangveien til sjøen satt
av til grønnstruktur med formålet offentlig friområde. I revidert sentrumsplan vil det bli forslått å
regulere noen flere «smett og smau» i hele byen. Det er også planen å skilte disse for å
synliggjøre dem og gjøre dem tilgjengelige.
Kommuneplanens hovedmål er at Risør skal vokse og være attraktiv, både for fastboende og
gjester. Den kommunale strandsonen, og gangveiene tilknyttet denne, har kvaliteter som gjør den
verdifull som et gratis fellesgode for alle. Det er viktig å ta vare på disse arealene på lang sikt, og
legge til rette for at de er tilgjengelige og synlige. Dette vil gi økt bruk av arealene, og videre gi økt
fysisk aktivitet og trivsel for våre innbyggere og besøkende.
Folkehelse og levekår
Å ivareta samt legge til rette for allemannsretten i strandsonen i dette området, vil være et positivt
løft for folkehelsen og levekårene for både fastboende og besøkende. At beboere får en bedre
tilgang til kommunens sjønære friområder og at tilgangen synliggjøres, vil gi økt bruk og økt fysisk
aktivitet. I tillegg bidrar det til en bedre bokvalitet og trivsel.
Klima og miljø
Fjerning av privatiserende tiltak i strandsonen vil ikke påvirke klima- og miljø. Derimot vil krav om
tilkobling til offentlig avløpsnett vil være positivt for miljøet i form av mindre forurensning. Dette er
allikevel ikke en del av den aktuelle saken, men et forhold som vil bli tatt tak i av enhet for eiendom
og tekniske tjenester.
Næringsperspektiv
Ikke relevant for saken.
Vurderinger
Allemannsretten
De arealene i strandsonen som ikke er bebygd eller privatisert av kommunen er etter friluftslovens
beskrivelser å anse som utmark. Allemannsretten vurderes da å være gjeldende for de kommunale
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gangveiene og strandarealene på Tangen og Kastellet. Alle kan derfor ferdes fritt på disse
arealene.
For å ivareta allemannsretten må derfor kommunen som grunneier sørge for at privatiserende
gjenstander og ulovlige stengsler fjernes fra kommunens grunn. Ved befaring av kommunens
grunn er det avdekket flere forhold og det gjøres nedenfor en vurdering i hvert enkelt tilfelle. De
ulike forholdene belyses nedenfor, og det vurderes om forholdene er privatiserende og/eller hindrer
allmennheten i å benytte kommunens utmark.
Det er rådmannens oppfatning at flere av arealene er lite allmenn kjent blant beboere og
besøkende. Dette kom frem ved befaring hvor beboere opplyste om at flere områder ved sjøen
knapt ble benyttet. Ved å foreta skilting av disse gangveiene og friområdene ved sjøen blir de mere
synlige, og bruken vil øke. Rådmannen vurderer derfor skilting til å være naturlig å se på i denne
sammenheng, og foreslår en hensiktsmessig skiltplassering i saken.
Kastellet- Flisvika
Kastellet
Området er kommunalt og det er ingen tiltak som hindrer allmennheten i å benytte kommunal
grunn.
Skilt:
Det bør skiltes til kommunalt friområde og badeplass på dette området. Skilt foreslås plassert ved
Kastellveien 3 og på Kastellet, som vist på kart datert 01.02.19-vedlegg 2.
Kastellveien 2 og 4
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Tilbakemelding fra eier i Kastellveien 4- vedlegg 3:
Eier påpeker at det ble foretatt en ny oppmåling av grensene på denne eiendommen i nyere tid,
men er usikker på tidspunktet. I kommunens arkiver er det arkivert en kartlegging av de
eksisterende grensene på eiendommen. Denne ble foretatt i 2002. Grensene ble kartlagt, men det
ble ikke utstedt nytt målebrev/ matrikkelbrev. I kartforretningen er det notert at Risør kommune har
strandrettigheter på denne eiendommen. Kartforretningen er oversendt eier 11.12.2018.
Eier har så kommet med en tilbakemelding på denne kartforretningen hvor de påpeker at
Kastellveien 4 var en festetomt da eiendomsgrensene ble kartlagt i 2002, og at festetomten ble
innløst i 2007. De mener at de i forbindelse med innløsning av festetomten tok det som en
selvfølge at strandretten til Risør kommune ble fjernet. De mener at strandretten ikke er, og har
aldri vært, tinglyst og umulig kan ha noen praktisk betydning for kommunen da adkomsten til
tomten fra sjøen er svært vanskelig. De ber om at Risør kommune sletter strandretten.
Rådmannens vurdering:
Eiendommen var opprinnelig en festetomt, der Risør kommune var grunneier, og ble sist målt opp i
1949. Grensene fra 1949 ble så kartlagt i 2002, og det ble notert i protokollen at Risør kommune
hadde strandrettigheter. Dette var med bakgrunn i Risør kommunes målebrev over Risør
kommunes strandrettigheter fra 1948 (vedlegg 1) og for å gjøre festerne oppmerksomme på at
denne strandrettigheten også var gjeldende for denne eiendommen.
Ved innløsning av festeforholdet ble det ikke foretatt ny oppmåling av denne eiendommen, da
grensene nylig var kartlagt og av god kvalitet. Da festet ble løst inn, og festekontrakten slettet, ble
det tatt inn en erklæring i skjøtet som alltid benyttes ved sletting av festekontrakt i grunnboken;
Bortfester og fester erklærer at en slettelse av festekontrakten ikke vil berøre tredjemanns
rettigheter.
Strandrettigheten til Risør kommune er en slik tredjemanns rettighet, og bortfaller altså ikke selv
om festeforholdet løses inn og slettes.
Med bakgrunn i målebrevet over strandrettighetene til Risør kommune, opplysningen om dette i
kartleggingsprotokollen i 2002, og den tinglyste erklæringen i skjøtet, mener rådmannen at
strandrettigheten til Risør kommune skal bestå og ikke slettes i denne eiendommen. Dersom
denne rettigheten, som gjelder alle eiendommene som grenser til sjø fra Nygata 1 til Flisvika,
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skulle fjernes, vil det bety at eiendommene overtar rettigheter i sjø utover eiendomsgrensene, se
avsnittet om strandrettigheter ovenfor. Rådmannen mener det er viktig at kommunen beholder
denne rettigheten også i framtiden av hensyn til allmennheten. Det vil også være urimelig å fjerne
strandrettigheten kun for Kastellveien 1.
Kastellveien 6
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Skilting:
Eiendommen ligger i starten av kommunal gangvei som fører ned til kommunalt friområde ved
sjøen. Skilt foreslås plassert ved Kastellveien 6, se vedlegg 2.
Kastellveien 8
Tiltak på kommunal grunn:
Bod langs husvegg til Kastellveien 8 er plassert i gangveien på kommunal grunn.
Det er kasser og beholdere plassert på det kommunale strandarealet.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen kan ikke se at det er gitt tillatelse til disse tiltakene. De hindrer allmenn ferdsel, og
privatiserer kommunal grunn, og må derfor fjernes.
Kastellveien 12 og 16
Tiltak på kommunal grunn:
Prydbusker er plassert i den kommunale gangveien ned mot kommunens friområde ved sjøen.
Tilbakemelding fra eier av Kastellveien 16-vedlegg 4:
Eier har tatt kontakt på telefon og tilbakemeldingen er derfor et notat fra saksbehandler etter
telefonsamtale med eier. Eier mener at det aldri har gått noen gangvei mellom nr. 16 og nr. 12.
Hun opplyser videre at det har vært en syrinbusk der så lenge hun kan huske. Videre opplyser hun
om at hun eier 0,5 meter fra husveggen og ut i gangveien mot nr. 12, og er avhengig av å kunne
komme til kjellerinngangen og søppeldunker som er på den ene siden av huset.
Rådmannens vurdering:
Det ble kartlagt en sti i dette området i 2001 da de gamle gangveien i byen ble undersøkt.
Prydbuskene hindrer allmenn ferdsel og virker privatiserende. Disse må fjernes for å holde
gangveien åpen. Det vurderes ikke at dette vil skape hindringer for tilgang til kjellerinngang til
Kastellveien 16.
Skilting:
Kommunens gangvei starter og går mellom disse eiendommene. Den fører ned til kommunens
friområde i strandsonen. Her bør det settes opp skilt som viser vei til friområde. Skilt foreslås
plassert ved Kastellveien 12, se vedlegg 2. Skilt foreslås også plassert ved Kastellveien 16. Dette
for å vise vei til friområdet på gangveien mellom nr. 16 og nr. 24.
Kastellveien 14
Tiltak på kommunal grunn:
Fyllmasse, stakittgjerde, blomsterpotter og prydbusker er plassert på kommunal grunn, på det som
er offentlig gangvei. Det er også oppført skiferplatting på kommunal grunn ved boligens
inngangsparti.
Eierne søkte i 2018 om å få kjøpt areal av skiferplattingen da de hadde byggeplaner som
involverte dette arealet. De søkte også om å få kjøpt det arealet hvor det er anlagt platting og som
ligger mellom boligen og sjøen. Formannskapet vedtok salg av arealet som var anlagt med
terrasseplatting, men godkjente kun en mindre grensejustering av areal av skiferplattingen for at de
skulle få realisert sine byggeplaner. Formannskapet forutsatte at gangstien skulle utvides/
opparbeides med tilsvarende bredde etter justeringen. Eierne har etter vedtak om grensejustering
og salg av kommunalt areal, søkt om en fasadeendring og ombygging. Ombyggingen dreier seg i
hovedsak om utbedring av eksisterende tilbygg, som medfører å senke eksisterende terreng foran
inngangsdøren med 20cm. Dette terrenget er en del av skiferplattingen som er på kommunal
grunn. Enhet for plan- og byggesak har fattet vedtak i byggesaken, og godkjent at arbeidet kan
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igangsettes på vilkår av at gangveien opprettholder den samme bredden som i dag etter
gjennomført tiltak. Videre er det satt vilkår om at det ikke tillates privatisering av gangveien, og at
den fortsatt skal være tilgjengelig for allmennheten etter gjennomført tiltak.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 5:
Det er kommet tilbakemelding fra eier etter kommunens siste henvendelse. Eier sier de avventer å
gå videre med søknad om fradeling og kjøp av arealet formannskapet vedtok å selge frem til
denne saken er avklart. De sier videre at de etter første runde med henvendelse fra kommunen
oppfattet det slik at kommunen ønsket tilbakemelding på avtaler eller brukstillatelser, noe de ikke
har. De uttrykker bekymring for at det er foreslått skilting i to retninger tvers over plattingen på
forsiden av huset. De sier dette er rett foran inngangsdøra. Videre opplyser de om at
skiferplattingen rundt inngangspartiet har vært der i minst 30 år, og var etablert før deres eiertid.
Den har fungert som husets naturlige uteplass, og de mener det blir urimelig for dem å investere et
stort pengebeløp på plattingen uten å få lov å bruke den eller være sikre på at den får stå i fred.
Rådmannens vurdering:
Tiltak som fyllmasse, stakittgjerde, prydbusk og private gjenstander hindrer allmenn ferdsel, og
virker privatiserende. Dette er mindre tiltak som vurderes til å være enkle å fjerne/ tilbakeføre. Det
innstilles derfor på at dette må fjernes. Når det gjelder skiferplattingen, så er denne et såpass stort
tiltak at det vil være for omfattende og kostnadskrevende å tilbakeføre. Da det imidlertid er gitt
byggetillatelse til en ombygging hvor terrenget senkes 20cm, men at det ikke tillates privatisering
av kommunal grunn, vil dette være en alternativ løsning. En senking av terrenget vil medføre at
plattingen må fjernes, og det vil da være anledning for å tilbakeføre dette arealet til naturlig terreng.
Eier vil allikevel ha uteplass på egen eiendom på terrassen som ligger sør-øst siden av boligen, i
tillegg til arealet mot sjøen som de nå får kjøpt. Det gis derfor en midlertidig godkjenning av
skiferplattingen, men den må fjernes om Risør kommune på et senere tidspunkt ønsker det.
Alternativt kan skiferplattingen tilbakeføres til naturlig terreng dersom eier ønsker å gjennomføre
sine byggeplaner.
Skilting:
Det bør plasseres skilt på skiferplatting på kommunal grunn som viser vei ned til det kommunalt
friområde ved sjøen, se vedlegg 2.
Kastellveien 10
Tiltak på kommunal grunn:
Det er oppført platting og gjerde på kommunal grunn i gangveien mellom Kastellveien 10 og 14. I
tillegg er deler av bryggeplatting plassert på kommunal grunn.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 6:
Eier har etter kommunens siste henvendelse, kommet med en muntlig tilbakemelding. Vedlegget
er saksbehandlers notat fra telefonsamtalen med eier. Eier kommenterer en feil i
befaringsrapporten hvor det er nevnt at det er en platting oppført på kommunal grunn ved
inngangspartiet til Kastellveien 10. Det er feil at Kastellveien 10 har sin inngang hvor denne
plattingen er plassert, og eier vedkjenner seg ikke denne. Videre opplyser eier om at den del av
brygga som er på kommunal grunn, enkelt kan løftes opp/ fjernes, men at det er steinmasse under
denne.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen ser at det er opplyst feil i befaringsrapporten, da inngangen til denne eiendommen
ikke er fra den kommunale gangveien mellom nr. 10 og nr. 14. Plattingen det henvises til, er på
kommunal grunn og er plassert på gangvei mellom Kastellveien 10 og Kastellveien 14. Den
vurderes til være til å være privatiserende. Rådmannens vurdering er at platting og gjerde mellom
disse eiendommene, må fjernes. Da det er ukjent hvem som har oppført dette, må det fjernes av
Risør kommune.
Den del av bryggeplattingen som er plassert på kommunal grunn vurderes til å være
privatiserende. Da eier opplyser om at den enkelt kan løftes opp og fjernes, er tiltaket enkelt å
tilbakeføre. Den del av dette området som fremstår som tilgjengelig for allmennheten er så
begrenset ved dette stedet, og det er av stor verdi å kunne åpne opp for et større oppholdsareal
her da arealet ligger til sjøen. Rådmannen mener derfor at den delen av brygga som er på
kommunal grunn fjernes, eller at eier flytter gjerdet som står i ytterkant av brygga inn til
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eiendomsgrensen mellom sin og kommunens grunn for å markere hva som er privat og hva som er
offentlig.
Offentlig friområde mellom nr. 10 og 18
Tiltak på kommunal grunn:
Ved offentlig friområde ved sjøen mellom nr. 10 og nr. 18 er det murte trapper og en badestige er
montert. Det er uvisst hvem som har gjort disse tiltakene.
Rådmannens vurdering:
Dette er ikke til hinder for allmenn benyttelse, men virker privatiserende. Det vil være for
omfattende å tilbakeføre dette tiltaket, så dette beholdes slik det fremstår til allmenn benyttelse,
men det er viktig at området skiltes for å tydeliggjøre at det kan benyttes av allmennheten.
Skilt:
Det bør plasseres skilt i område ved badeplass mellom nr. 8 og 10, og 10 og 18, se vedlegg 2.
Kastellveien 18
Tiltak på kommunal grunn:
Det er anlagt skiferplatting på kommunal grunn foran inngangspartiet til denne eiendommen. I
tillegg er det murte bed enkelte steder langs kommunal gangvei.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 7:
Datter til eier av denne eiendommen har kommet med tilbakemelding etter både første og andre
henvendelse fra kommunen. Ifølge eiers datter har denne plattingen vært der fra langt tilbake i tid,
og den ble oppgradert en gang på 1970-tallet. Datter har også dokumentert dette ved bilde. Hun
sier det er hennes far som tilbake i tid anla bed for skjule rester av fjell langs gangveien.
Når det gjelder bedet foran huset, så mener eier at dette har vært der i minst 60 år, og antagelig
mye lengre. Hun har lagt ved bilder som dokumenterer at bedet var der på 1950-tallet.
Videre påpeker hun at bedet var større den gang, og hun mener at grunnen til dette er at det
antagelig ble bygd en ny mur rundt hagen til Kastellveien 16. Hun mener den ble bygget på utsiden
at en gammel mur, og at bakken mellom Kastellveien 18 og 20 ble smalere og at bedet ble mindre
pga. denne muren. Videre spør hun om muren står på kommunal grunn, og om den er
ettergodkjent, da hun er usikker på dette. Hun stiller seg videre uforstående til at dette arealet skal
være til benyttelse for allmennheten. I tillegg påpeker hun at badeplassen som i befaringsrapporten
er beskrevet til å ligge mellom Kastellveien nr. 10 og 14, ligger mellom nr. 10 og nr. 18. Hun mener
videre at det aldri har vært noen badeplass der i hennes 60 år på Tangen, og ønsker at kommunen
måler opp eiendomsgrensen til nr. 18 mot denne badeplassen.
Rådmannens vurdering:
Skiferplattingen er et tiltak som ikke er en direkte hindring av den kommunale gangveien forbi
denne eiendommen. Rådmannen finner derfor å kunne godkjenne denne midlertidig, men den kan
kreves fjernet om kommunen ønsker det på et senere tidspunkt. Bed langs gangveien er heller
ikke en direkte hindring, men har innskrenket gangveien, og kan ved beplantning svekke
synligheten av gangveien videre innover, samt virke privatiserende. Tiltaket vurderes derimot til å
være lite, og vil være omfattende å tilbakeføre. Gangveien kan derimot synliggjøres ved at den
skiltes, og rådmannen vurderer derfor skilting som en bedre løsning enn fjerning av tiltak i dette
tilfellet. Videre vurderer rådmannen det som viktig å vite hvor eiendomsgrensen til denne
eiendommen slutter mot kommunens grunn/ badeplassen, og vil da sørge for å kartlegge denne
grensen. Da eier ønsker å få kartlagt sin eiendomsgrense mot kommunens areal ved sjøen/
badeplassen, åpnes det for en egen sak hvor dette blir utført.
Når det gjelder muren til Kastellveien 16, så er grensene til denne eiendommen av så dårlig
kvalitet, at det vil kreve en ny oppmåling for å kunne konstatere om den er oppført på utsiden av
eiendommens grenser. Eier har ikke hatt anledning til å uttale seg eller legge frem dokumentasjon i
saken. Rådmannen vurderer derfor delen som gjelder ettergodkjenning til å være en sak som kan
åpnes og følges opp delegert etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Når det gjelder
vurdering av tiltaket som grunneier, er dette tiltaket så stort at det vurderes til å være for
omfattende å tilbakeføre denne.
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Rådmannen finner derfor å kunne godkjenne denne midlertidig, men den kan kreves fjernet om
kommunen ønsker det på et senere tidspunkt.
Skilt:
Det bør plasseres skilt i område ved Kastellveien 18, da denne eneboligen ligger i et kryss med to
gangveier ned til kommunalt friområde ved sjøen. Plassering er vist på kart, se vedlegg 2.
Kastellveien 20
Tiltak på kommunal grunn:
I den kommunale gangveien mellom nr. 18 og 20 er det plassert private gjenstander av forskjellig
art.
Det er i tillegg oppført en platting på kommunal grunn og en brygge. Det foreligger en avtale
inngått mellom Risør havnevesen og tidligere eier av eiendommen, Thomas Salvesen. Avtalen ble
inngått i 1972. I avtalen er det gitt Thomas Salvesen tillatelse til å bygge brygge og ellers
disponere og holde plassen foran huset ryddig og i orden. Avtalen ser videre at strandtomten eies
av Risør havnevesen og at de ikke hadde planer om å utnytte tomten. Thomas Salvesen kunne,
ifølge avtalen, disponere plassen inntil Risør havnevesen fikk planer om å selv utnytte den.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 8:
Eier har kommet med tilbakemelding etter begge henvendelsene fra kommunen. Tilbakemeldingen
gjelder gjenstandene, plattingen og brygga som er påpekt i befaringsrapporten, og tidligere
saksfremlegg som ble trukket.
Gjenstandene:
Eier mener de løse gjenstandene som kanoer og utestol bør være uproblematisk, og at de ikke er
til hinder for allmennhetens ferdsel. Videre ber de om å få presisert om et pålegg vil gjelde både
anker, stol og kajakkene som henger på gjerde. Videre ber de kommunen om å vurdere
presedenseffekten av et eventuelt pålegg. Eier bemerker videre at mange sentrumseiendommer
har små tomter, og at en svært streng linje vil kunne redusere folks bokvalitet vesentlig. Eier sier at
plasseringen av f.eks. kajakker dreier seg om å finne praktiske løsninger, slik det er gjort bl.a. på
Tangen/ Kastellet i hundrevis av år. Det dreier seg ikke om å ha «tatt seg til rette», og at det er
deres erfaring at folk flest finner områdene uegnet for «allmenn ferdsel».
Platting:
Når det gjelder plattinger utenfor eiendomsgrensa, viser eier til avtalen som ble inngått med
tidligere boligeier Thomas Salvesen hvor det ble gitt tillatelse til å «bygge brygge og ellers
disponere og holde plassen foran huset ryddig og i orden.» Eier viser her til at boligeier kunne altså
«disponere over plassen», inntil andre planer foreligger fra kommunens side. Eier viser videre til en
sementtrapp som gikk ned til brygga tidligere, og som ble revet trolig på slutten av 70-tallet. Dette
skapte sår og rester etter trappa, og en kløft som man måtte hoppe over for å komme seg videre.
Eier sier at de har sett på plattingen som en ivaretakelse av det «oppdrag» som ble gitt boligeier av
Risør havnevesen om å holde plassen foran huset i orden og disponere over denne. Eier mener
det er enklere å gå over plassen nå, og at det er estetisk penere med plattingen.
Eier beklager at den nye plattingen ikke er søkt om, og det er nå søkt om å få den ettergodkjent.
Videre opplyser eier at hverken før plattingen ble satt opp eller etterpå, er det noen som benytter
muligheten til å gå forbi eiendommen, bortsett fra naboer, som er nede og bader ut fra hans
brygge. Eier påpeker at det er flere naturlige hindringer videre bortover mot Flisvika, og eier kan
vanskelig å forstå at det relativt begrensende kommunale arealet nedenfor eiendommen har særlig
interesse for allmennheten. Eier viser da til erfaring fra årene før plattingen ble satt opp. Eier
påpeker at plattingen er relativt enkel å fjerne, men presiserer at nevnte kløft ikke gjør området
enklere å bruke.
Avtalen om brygge og plassen foran huset:
Eier har fått bistand fra advokat og fått en juridisk vurdering av Rådmannens saksbehandling og
avtalen knyttet til bryggen og plassen foran huset. Advokatens vurdering er delt inn i 4 punkt:
Pkt. 1: Dette punktet vurderer saksbehandlingen, og advokaten mener at saksbehandlingen bærer
preg av mangler i forhold til grunnleggende saksbehandlingsprinsipper. Det bemerkes da at eier
ikke har blitt forhåndsvarslet på en forsvarlig måte, og at Rådmannen ikke har utredet saken i
tilstrekkelig grad. Det menes at det er en klar svakhet ved saksbehandlingen at eierne ikke er gitt
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mulighet til å delta på den befaringen som ligger til grunn for befaringsrapporten. Videre trekkes
det frem at brygga ikke ble problematisert i befaringsrapporten, og gav derfor ikke eierne noen
foranledning til å kommentere bryggespørsmålet i kommunens første frist for tilbakemelding
24.11.2018.
Pkt. 2: Dette punktet omhandler bryggeavtalen, som er vist til i befaringsrapporten og det opplyses
litt om historikken for eiendommen og eierforholdet. Brygga skal ha vært på det aktuelle stedet
«lengre enn manns minne», og huset har vært bebodd av fiskerfamilie i to generasjoner fra husets
byggeår i 1895. Det opplyses videre om bakgrunnen for avtalen som ble inngått i 1972 og at
daværende eier, Thomas Salvesen, forsøkte å få kjøpt arealet. Istedenfor kjøp fikk han en skriftlig
bekreftelse på den muntlige avtalen som eksisterte fra tidligere. Advokaten vurderer avtalen til å
følge eiendommen, altså til å være en rettighet som tilhører eiendommen, og at rettigheten ikke er
ment som en personlig rett til Thomas Salvesen. Dette begrunner han på flere grunnlag. Blant
annet at det er et allment synspunkt at rettigheten (servitutten) er reell hvor den må ses som en
naturlig avhjelp av mangler eller svakheter ved rettighetshavers egen eiendom. Det begrunnes
videre med at Kastellveien 20 har hatt brygge på kommunens grunn svært lenge, muligens fra før
forrige århundreskiftet, og at dette tyder på at bryggeretten ikke kun har vært personlig ment.
Et annet grunnlag for advokatens påstand om at rettigheten tilhører eiendommen, er at Risør
kommune i 2011 henviste til denne avtalen i brev til Gro Øymyr, daværende leder av Tangen vel. I
brevet la kommunen til grunn at «det ikke er uenighet om at brygga er lovlig oppført
(bygningsrettslig).» Og påpeker at det den gang heller ikke kom frem at kommunen på det
tidspunkt oppfattet avtalen å kun være en rettighet gitt til Thomas Salvesen.
Videre vurderes innholdet i avtalen om bryggerett til å være delt i to avsnitt:
1)
«tillatelse til å bygge brygge» og
2)
«ellers disponere og holde plassen foran huset ryddig og i orden». Videre at «men
har ikke noen planer til å utnytte denne så inntil sådanne planer foreligger kan
Thomas Salvesen fortsatt disponere over plassen».
Det vurderes videre slik at «...inntil sådanne planer foreligger..» kun er knyttet til pkt. 2), altså
plassen foran huset, og at det bare er plassen det er knyttet betingelser til og som er oppsigbar.
Det vises videre til den såkalte «uklarhetsregelen» i den avtalerettslige tolkningslæren, hvor det er
den profesjonelle avtalepart som uklarheten skal tolkes mot, altså den som førte dokumentet i
pennen. Det presiseres så at bryggeretten ikke ble stiftet i 1972, men at den gamle bryggeretten
da blir stadfestet.
Pkt.3: Gjelder den del av avtalen som advokaten mener er gjenstand for oppsigelse- «plassen»
mellom brygga og Kastellveien 20. Det bestrides ikke at plassen er gjenstand for oppsigelse, men
at en oppsigelse må begrunnes i konkrete og reelle planer, og at rådmannen så langt ikke har vært
villig til eller i stand til å si noe mer konkret om hva disse planene består i. Det påpekes da at
interesseavveiningen mellom allmenne og individuelle interesser er helt fraværende på dette punkt
(plattingen) i kommunens saksforarbeid.
Pkt. 4: Dette punkt gjelder kvaliteten på saksutredningen, og er en merknad til forrige saksfremlegg
som ble trukket. Det påstås at saksutredningen var av en slik karakter at den ikke vil gi de politiske
organene et forsvarlig beslutningsgrunnlag.
Rådmannens vurdering:
Gjenstander:
Intensjon med den politiske bestillingen er å legge til rette for at allmennheten skal få tilgang til
disse kommunens arealer i strandsonen i dette området. De løse gjenstandene i gangveien hindrer
allmenn ferdsel og virker privatiserende. Kajakkene vil etter rådmannens vurdering, ikke hindre
ferdsel så fremt de andre gjenstandene i gangveien tas bort.
Platting:
Når det gjelder plattingen, så er det foreløpig ikke gitt tillatelse til å oppføre denne. Plattingen er
plassert på kommunal grunn, mellom tidligere oppført brygge, og boligens veranda. Den vurderes
til å privatisere kommunalt areal, og søknad om ettergodkjenning er ikke behandlet i påvente av
grunneiers tillatelse som avgjøres ved vedtak i denne sak.
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Avtalen:
Rådmannen har fått Jussnettverket i Arendal kommune til å foreta sin vurdering av avtalen om
brygge og disponering av plassen foran huset. Deres vurdering er at det naturlig nok ville være
arealet med strandlinje som var av verdi for Havnevesenet, og som ville kunne være til benyttelse
til deres bruk på et senere tidspunkt. Arealet mellom brygga og huset ville ha liten nytteeffekt for et
Havnevesen og derav er det lite sannsynlig at det kun er den delen av avtalen som er oppsigelig.
Jussnettverket konkluderer derfor med at hele avtalen kan sies opp og at både bryggen og
plattingen kan kreves fjernet. Videre har jussnettverket vurdert at den politiske bestillingen om at
det skal legges til rette for allmenn ferdsel, er en god nok begrunnelse for oppsigelse av avtalen.
Det er altså juridisk uenighet om hvordan avtalen skal tolkes.
Rådmannens betraktning av saken er at det fremstår som klart at plattingen som er oppført på
«plassen» mellom brygge og hus er oppsigelig. Selv om plattingen gjør det enklere å gå over
plassen, er den privatiserende, noe som i seg selv hindrer allmennhetens videre tilkomst til
friområdet. At allmennheten ikke benyttet området rundt og innenfor platting kan tyde på at
plattingen er et hinder, og privatiserer.
Rådmannen registrerer at det er juridisk uenighet om hvordan avtalen skal tolkes. Rådmannen har
etter en ny, og grundig, vurdering av de utdypende merknadene fra eiers advokat, kommet til at det
foreligger tungtveiende grunner for å endre tidligere innstilling om at brygga må rives. Advokaten
har, etter rådmannens vurdering, sannsynliggjort at det dreier seg om en langvarig rettighet. I
tillegg ser rådmannen at det er relativt lite å oppnå for allmennheten ved å fjerne brygga fordi den
ikke er direkte til hinder. Det anses som viktigere at plattinger mellom eiendommen og brygga
fjernes, kombinert med at det settes opp skilt som gjør det tydelig for allmennheten at området kan
benyttes.
Skilt:
Rådmannen foreslår plassering av skilt i området mellom Kastellveien 20 og 28 for å tydeliggjøre
allmennhetens rettigheter i området, se vedlegg 2.
Kastellveien 28
Tiltak på kommunal grunn:
Det er anlagt brygge på det offentlige friområde. Bryggen er oppført før 2002, men tiltaket er ikke
byggesøkt, og Risør kommune har ikke gitt tillatelse til bruk av grunn. Eier har ikke gitt
tilbakemelding på kommunens henvendelser.
Rådmannens vurdering:
Bryggen legger beslag på et stort areal av friområdet og hindrer allmennheten i å bruke denne
delen av strandsonen. Bryggen fremstår som privat da det er trappeadkomst fra bryggen og opptil
boligen i Kastellveien 28. Privatisering er i seg selv en naturlig hindring for allmennheten til å ta
den i bruk. Rådmannen kan ikke se at det er gitt tillatelse til å oppføre denne på kommunal grunn.
Da tillatelse til bruk av grunn ikke foreligger, og tiltaket privatiserer og kan hindre allmennhetens
bruk av strandarealet, er rådmannens vurdering at eier må fjerne bryggen.
Kastellveien 26, 30 og 32
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen
Skilt:
Her er det offentlig gangvei mellom husene. Skilting til offentlig friområde foreslås plassert ved
Kastelveien 26, 30 og 32, se vedlegg 2.
Kastellveien 30
Tiltak på kommunal grunn:
Det er oppført en levegg ved inngangspartiet til boligen. I tillegg er det satt opp en bod langs
husvegg.
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Tilbakemelding fra eier- vedlegg 9:
Etter kommunens siste henvendelse er det komme tilbakemelding fra eier på leveggen som er
nevnt i befaringsrapporten. Eier opplyser at den var oppført der da de kjøpte huset, og at den tar
av for den sure sydvesten. Men at den kan fjernes om ønskelig. De nevner i tillegg at adkomsten til
Gustavs pønt er godt ivaretatt med adkomsten mellom Kastellveien 32-34, og mellom Kastellveien
36 og Tangengata 40. Men at allmennheten selvfølgelig også kan benytte adkomsten mellom
Kastellveien 30 og 32.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen kan ikke se at kommunen som grunneier har gitt tillatelse til å sette opp levegg og bod
på kommunal grunn eller at det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen. Boden privatiserer
gangveien, og kan hindre allmenn ferdsel. Leveggen er plassert slik at den kommunale gangveien
mellom nr. 30 og 32 blir smalere. Den er et direkte hinder, og vanskeliggjør gjennomgang av
passasjen mellom nr. 30 og 32 og privatiserer denne. Derfor innstilles det på at både levegg og
bod fjernes.
Skilt:
Skilt inn til passasjen foreslås plassert i området ved Kastellveien 30 og 32, se vedlegg 2.
Kastellveien 32
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen. Denne eiendommen har en leieavtale med kommunen om et areal ved sjøen hvor det er
anlagt en uteplass. Denne leieavtalen er på spesielle vilkår, og kan når som helst sies opp av
kommunen.
Rådmannens vurdering:
Plattingen er ikke plassert slik at den er i direkte konflikt med gangveien ned til sjøarealet.
Rådmannen kan derfor ikke se at den er til hinder for allmennheten ferdsel ned til det kommunale
friområde. Leieavtalen kan da fortsette, men dersom planene for området endres, kan kommunen
forlange avtalen slettet.
Skilt:
Det går en gangvei mellom Kastellveien 32 og 34- denne bør skiltes med skilt til kommunalt
friområde ved sjøen. Skilt foreslås plassert ved Kastellveien 32, se vedlegg 2.
Kastellveien 34
Tiltak på kommunal grunn:
Det er asfaltert og anlagt trapper i starten av den kommunale gangveien. Deler av trappene fører
inn til Kastellveien 34. Gangveien her går ned til Gustavs pønt. Det går en avløpsledning fra
boligen og ut i sjø ved Gustavs pønt. I tillegg står det en frittstående bod på eiendommen, hvor
ytterkant av boden står på kommunal grunn. Det er også gjenstander ved bodens yttervegg som
står lagret på kommunal grunn.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg10:
Eier viser til et gammelt tomtemerke og at boden er på innsiden av dette merke. Han viser videre til
mur mellom Kastellveien 34 og 36, og at muren ble satt imot tilbygget til. nr. 34. Muren stod på
innsiden av grensen, og tomtemerket mot nordvest skal være fjernet i forbindelse med utgraving til
parkeringsplass for Kastellveien 36. Eier sier at han vet allikevel hvor dette stod. Eier sier videre at
ifølge disse punktene så skal boden, og det meste av det som står lagret, være på innsiden av
egne tomtegrenser.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen finner det for omfattende å tilbakeføre de tiltak som er gjort rundt gangveien. For at
gangveien skal synliggjøres bør den avgrenses/ markeres i asfalten.
Avløpsledningen fra denne eiendommen, som går over kommunal grunn, er det tidligere gitt
tillatelse til. Den kan være et hinder for fremkommeligheten i dette området. Ved en fremtidig
tilkobling til offentlig avløp hvor den gamle avløpsledningen ikke lengre er i bruk, må den derfor
fjernes fra det kommunale friområde. Når det gjelder eiendommens grenser, vil disse kunne
kartlegges ut ifra opplysningene eier gir. Kartlegging av eiendommens grenser kan derfor tas som
en egen sak.
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Kastellveien 36 og Tangengata 40
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Skilt:
Her er gangvei ned til Gustavs pønt, og det er skiltet mot friområde. Skiltet er vanskelig å se pga.
vegetasjon vår og sommer og bør flyttes noe nærmere vei. Forslag til ny plassering er vist på kart,
se vedlegg 2.
Tangengata 42
Tiltak på kommunal grunn:
Det kommunale arealet ved inngang til eiendommen er tatt i bruk til privat parkering for
Tangengata 42. Dette er ikke bemerket i befaringsrapporten, da arealet ikke er i direkte tilknytning
til offentlig areal i strandsonen. Men arealet er kommunalt.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 11:
Eier har sendt inn søknad om kjøp av arealet, og ønsker å benytte dette til privat parkering til sin
bolig i Tangengata 42.
Rådmannens vurdering:
Da arealet ikke er knyttet opp mot strandarealene, vil denne søknaden behandles som en egen
sak hvor det tas stilling til søknad om kjøp.
Gustavs pønt
Tiltak på kommunal grunn:
Det er lagret flere båter på området. De ligger på et stativ som er boltet til grunnen.
Enhet for teknisk gav høsten 2018 tillatelse til Tangen vel å organisere lagring av båter/ kajakker
etter initiativ fra Tangen Vel.
Rådmannens vurdering:
Stativet med lagring av båter hindrer allmennheten i å kunne bruke denne delen av området. Dette
er private gjenstander som opptar et større areal av et flott kommunalt friområde og badeområde.
Kommunen ser nå på en helhetlig løsning for området Tangen-Kastellet, og fjerner nå andre tiltak
som hindrer allmennhetens bruk. Det må derfor også foretas en rydding av dette området ved at
stativet skal fjernes, og eierne må fjerne båtene sine.
Skilt:
Området bør merkes som et friområde, og skilt foreslås plassert som vist på kart, se vedlegg 2.
Kastellet- Nygata
Kastellveien 3
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Kastellveien 1:
Tiltak på kommunal grunn:
Arealet mellom eiendommens gjerde og ut til sjø antas å være kommunal grunn. Arealet er
hellelagt, og det er montert en privat badestige. Eiendommens målebrev fra 1915 viser
eiendomsgrense mot sjøen. Dette målebrevet er tinglyst i grunnboken for eiendommen. Ved
oppmåling av byens grunn i 1926 viser målebrevet at arealet til sjøen ved denne eiendommen er
kommunens grunn. Dette målebrevet er ikke tinglyst. Det er også foretatt en oppmåling av Risør
havnevesen sine strand- og bryggerettigheter i 1948, hvor strandarealet ved denne eiendommen
inngår. Dette målebrevet ble tinglyst ved etablering av kommunens strandareal gnr. 16 bnr.14 i
1949.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 12:
Eiers representant bestrider eiendomsgrensene som fremkommer i målebrevet av kommunens
grunn fra 1926 og 1948, og hevder at Kastellveien 1 er eier av grunnen slik det fremgår av
målebrevet fra 1915. Det påpekes at kommunen nå er av den oppfatning at de er eier av arealet
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fra stakittgjerde og ut til sjøen, og at kommunen ikke bestrider at Kastellveien 1 opprinnelig grenset
til sjøen, slik det fremgår av tinglyst målebrev fra 1915. De viser videre til at kommunen ikke har
klart å frembringe noe rettslig grunnlag (avtale) for den grunnavståelse som angivelig skulle funnet
sted i 1926 eller senere, og at det er således grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt Kastellveien 1
har avstått areal mot sjøen til Risør kommune. Videre mener de at grunnavståelsen har blitt
ekstingvert (bortfalt) jf. tinglysningslovens §§ 20 og 21, og at om en avståelse av grunn ikke er
tinglyst, vil denne kunne falle bort om erverver har vært i god tro. Eier viser til målebrevet fra 1915
og at dette viser grenser ned til sjø med strandlinje, og at tidligere eier opplyste ved salget av
eiendommen at brygga tilhørte Kastellveien 1. De viser også til en tinglyst avtale inngått mellom
kommunen i 2015 hvor kommunen gis rett til å legge og ha liggende vann- kloakkovervannsledninger med tilhørende kummer i grøft/ borehull på eiendommen, altså gjennom
brygga. Det opplyses også om at eier benytter to båtplasser ved brygga, og at det ikke svares leie
for disse.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen har fått en juridisk vurdering av målebrevene, og forholdene rundt eiendommen. Det
ble vurdert til at kommunen ikke hadde godt nok grunnlag til å hevde eierskap til arealet som utgjør
en del av gangveien. Eier har derav fått en tilbakemelding på at saken avsluttes. Eier er videre
opplyst om at arealet er regulert til offentlig friområde, og at det er til allmenn benyttelse. Men at et
vedlikeholdsansvar allikevel ligger til grunneier av arealet.
Tangengata 26 A og B:
Tiltak på kommunal grunn:
Store deler av gressplenen foran disse eiendommene er anlagt på kommunal grunn. Dette ble gjort
av kommunen da nye ledninger ble anlagt.
Rådmannens vurdering:
Fysisk avgrensning i terrenget samsvarer ikke med godkjente eiendomsgrenser, og kommunens
areal inngår som en del av den gresslagte hagen. Arealet virker privat og kan hindre allmennheten
i å benytte det. Avgrensning mot kommunal grunn bør derfor markeres ved å sette opp et gjerde
mellom eiendomsgrensene. Gjerde bør settes opp av kommunen fordi det er kommunen som har
anlagt plenen.
Tangengata 24 og 26 A
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Skilt:
Det går en kommunal gangvei ned mellom disse eiendommene, og gangveien bør ha skilt som
viser vei ned til kommunalt friområde. Skilt foreslås plassert i området ved Tangengata 26A, se
vedlegg 2.
Tangengata 24
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Nygata 2
Tiltak på kommunal grunn:
Det ble i 2002 gitt en midlertidig tillatelse til å anlegge en trapp på kommunal grunn. Eier søkte i
2018 om kjøp av arealet. Formannskapet avslo søknaden da et evt. salg vil skape presedens i
området, og skape en innsnevring av et kommunalt areal. De påpekte at det er viktig for
kommunen å beholde grunnet branngate, sjønærhet og parkeringsplanen som er under utredning
for sentrum.
Rådmannens vurdering:
Den midlertidige tillatelsen løper inntil videre ihht. til tidligere vedtak.
Tangengata 23
Tiltak på kommunal grunn:
Kornbrygga ved kommunens grunn tilhører Tangengata 23. Det har lenge rådet usikkerhet til
eiendomsgrensen for kornbrygga, og hvor kornbrygga møter kommunal grunn. Eiendommen
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oppbevarte tidligere båten i gangveien. I forbindelse med omlegging av offentlig ledningsnett i
området, hevdet eier av Tangengata 23 sin eierrett til arealet foran kornbrygga. Dette ble ikke
endelig avklart innen arbeidet med ledningsnettet måtte påbegynnes. Det ble i denne forbindelse
inngått en avtale i 2015 om båtopplag for eier på et kommunalt areal like i nærhet da det ikke ble
en endelig avklaring av grense mellom kornbrygga mot kommunal grunn.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen har fått en juridisk vurdering av målebrevene, og forholdene rundt eiendommen. Det
ble vurdert til at kommunen ikke hadde godt nok grunnlag til å hevde eierskap til arealet som ligger
innenfor brygga, og eier har fått en tilbakemelding på at saken avsluttes. Eier er videre opplyst om
at arealet er regulert til offentlig friområde, og at det er til allmenn benyttelse. Men at et
vedlikeholdsansvar allikevel ligger til grunneier av arealet.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen viser til saksfremlegget og innstiller på å fjerne de forhold som er vurdert til å være til
hinder for allmenn ferdsel i området og som virker privatiserende. I tillegg innstilles det på forslag til
plassering av skilt, som vist på kart datert 01.02.19, vedlegg 2, for å synliggjøre gangveiene og
friområdene på kommunal grunn. Det bør vurderes om skilting og vedlikehold av gangveiene skal
utføres i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Rådmannen bør gis fullmakt til å vurdere
dette, og til evt. å inngå avtaler med eiere for plassering av skilt på privat eiendom dersom det er
behov for det.
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Risør kommune
Rådmannen

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10005-1
Trond Aslaksen

Utvalg
Komite for oppvekst og inkludering
Helse- og omsorgskomiteen
Miljø- og teknisk komite
Formannskapet
Bystyret

Møtedato

Ny politisk organisering
Rådmannens forslag til vedtak
Dagens komiteer for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering legges ned. Komite for miljøog teknisk opprettholdes. Utvalget endrer navn til Utvalg for samfunnsutvikling. Endringen gjøres
gjeldende fra ny kommunestyreperiode 2019 – 2023.
I løpet av august/september kommer rådmannen tilbake til bystyret med en sak om revisjon av
reglement for bystyret og delegasjonsreglement til underliggende politiske organer, og der blant
annet konsekvensene av dette vedtaket er innarbeidet.
Bystyret støtter rådmannens oppfatning om at hovedtyngden av politiske møter i Risør kommune
bør være på dagtid. Bystyret overlater imidlertid til nytt bystyre å ta endelig stilling til dette i
forbindelse ved behandlingen av møteplanen for 2020.
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Vedlegg

__________________________________________________________________________
Kort resymé
I bystyrets møte 25.10.2018 fremmet Sara S. Ruud en interpellasjon knyttet til den politiske
organiseringen i Risør kommune. Ordfører besluttet da at det legges fram sak for bystyret hvor det
tas en gjennomgang av den politiske organiseringen. Ordfører ønsket samtidig at det sees på
hvordan Barnas bystyre, Barne- og Ungdomsrådet, Flerkulturelt råd og de lovpålagte rådene som
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er organisert.
Det vil komme en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom i løpet av året. Rådmannen vil derfor først fremme egen sak
om organisering av disse lovpålagte rådene når forskriften er endelig vedtatt.
Saken ble behandlet i bystyret 25.04.19, sak 44/19, og det ble fattet følgende vedtak:
«Bystyret tar i denne omgang saken til orientering. Rådmannen kommer tilbake med en sak
vedrørende dette i mai eller juni med forslag til politisk organisering gjeldende for ny
bystyreperiode (etter kommunestyrevalget i september).»
Saken legges nå på nytt til politisk behandling og rådmannen innstiller på at Helse- og
omsorgskomiteen samt Komite for oppvekst og inkludering legges ned.
Saksopplysninger
Den politiske organiseringen i Risør kommune ble sist vedtatt endret av bystyret i møte 30.
november 2017 (sak PS 104/17). Bystyret vedtok da å legge ned kulturkomiteen.
Ansvarsområdene som var tillagt denne komite ble overført til Formannskapet.
Videre ble det da besluttet at de øvrige komiteene skulle fortsette som komiteer etter
bestemmelsene i Kommunelovens § 10 med samme sammensetning og antall medlemmer.
Ny kommunelov – Folkevalgte organer
Ny kommunelov vil tre i kraft ved første konstituerende kommunestyremøte 2019.
I ny kommunelov er det i § 5-1 listet opp hvilke type folkevalgte organer som kan opprettes etter
kommunelovens bestemmelser:
§ 5-1.Folkevalgte organer
Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike
organer i andre lover.
Folkevalgte organer etter denne loven er
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

kommunestyre og fylkesting
formannskap og fylkesutvalg
kommuneråd og fylkesråd
utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg
arbeidsutvalg
felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid
kommunestyre- og fylkestingskomiteer
styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten i parlamentarisk styrte
kommuner eller fylkeskommuner
representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd
representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap
et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov.
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Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som inkluderer den
betegnelsen som er brukt om organet der. I navnet kan betegnelsen by eller herad brukes i stedet for
betegnelsen kommune.
Med folkevalgte menes i denne loven medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og personer som et
folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-2. Personer nevnt
i § 7-3 første ledd bokstav b og c og som er valgt inn i underordnet styringsorgan i kommunalt
oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folkevalgte.

Ved å videreføre komite-/utvalgsmodellen i Risør kommune, kan bystyret velge mellom å opprette
faste utvalg (§ 5-1 d, jfr. §5-7 under) eller kommunestyrekomiteer (§ 5-1 g, jfr. § 5-9 under).
Faste utvalg etter kommuneloven § 5-1 annet ledd d)
Kommuneloven har følgende bestemmelser knyttet til faste utvalg:
§ 5-7.Utvalg
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål og for
deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg
med ansvar for en geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal
ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer
til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget
kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.
Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Dette
kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg.
Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i
tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende myndighet.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg.

Utvalg etter denne bestemmelsen vil være lik den komitemodellen som er i Risør kommune i
inneværende bystyreperiode (jfr. Kommuneloven § 10). Et utvalg kan gis avgjørelsesmyndighet,
innstillingsrett eller kun utredningsoppgaver.
Komiteen må bestå av minimum tre medlemmer. I et utvalg opprettet etter § 5-7 vil det være krav
til kjønnsbalanse.
Navn på organ etter denne bestemmelsen må inkludere den betegnelsen som er brukt om organet.
Det vil si dersom dagens modell videreføres som den er, må Miljø- og teknisk komite endre navn til
f.eks. Miljø- og teknisk utvalg.
Kommunestyrekomiteer etter kommuneloven § 5-1 annet ledd g)
Kommuneloven har følgende bestemmelser knyttet til kommunestyrekomiteer:
§ 5-9.Kommunestyre- og fylkestingskomiteer
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer som
saksforberedende organer for kommunestyret og fylkestinget. Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer.
Komiteene kan ikke gis vedtaksmyndighet.
Kommunestyret og fylkestinget deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer og velger leder og nestleder til komiteene. Ordføreren kan
fritas fra valg til komiteene hvis kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det. Varamedlemmer til
komiteene velges blant kommunestyrets og fylkestingets varamedlemmer.
Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling som inneholder forslag til medlemmer og varamedlemmer
til komiteene. Innstillingen skal inneholde like mange navn som antall medlemmer i hver komite, og den skal
angi gruppen hvert medlem representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer.
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Antallet varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Innstillingen vedtas med
alminnelig flertall.
Komiteene skal settes sammen forholdsmessig etter kjønnsfordelingen i kommunestyret eller fylkestinget.
Varamedlemmer til komiteene velges på samme måte.
Hvis et medlem trer ut av kommunestyret eller fylkestinget, skal det nye medlemmet i kommunestyret eller
fylkestinget overta komitevervet til det forrige medlemmet.
Komiteen kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer fra komiteen hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunestyrekomiteer
og fylkestingskomiteer.

I motsetning til utvalg etter KL §§5-1 d / 5-7, så er det ved kommunestyrekomiteer krav om at alle
medlemmer i bystyret deles inn i kommunestyrekomiteer. Ingen andre enn bystyrets medlemmer
kan velges til en kommunestyrekomite. Varamedlemmer til komiteen velges blant bystyrets
varamedlemmer.
Bystyret kan frita Ordfører fra å bli valgt inn i kommunestyrekomiteer.
At man bare kan velge kommunestyremedlemmer til en kommunestyrekomite, får betydning for
hvilke krav til kjønnsbalanse som kan stilles. Kommunestyrekomiteene skal settes sammen
forholdsmessig etter kjønnsfordelingen i bystyret.
En kommunestyrekomite kan ikke gis avgjørelsesmyndighet, de er i loven definert som et
saksforberedende organ for kommunestyret.
Navn på organ etter denne bestemmelsen må inkludere den betegnelsen som er brukt om organet.
Det vil si dersom bystyret vedtar å innføre kommunestyrekomiteer, må Miljø- og teknisk komite
endre navn til f.eks. Miljø- og teknisk kommunestyrekomite. Det er tillatt å bytte ut kommune med
by i betegnelsen for organet. Et alternativt navn kan da være Miljø- og teknisk bystyrekomite.
Antall komiteer:
Sara S. Ruud (V) påpekte i sin interpellasjon 25. oktober 2018 at det i noen komiteer var få saker.
Dette kombinert med mange og lange orienteringer kan gjøre at det ikke oppleves spesielt
meningsfullt å være folkevalgt. Hun ønsket derfor at det sees på om noen av komiteene kan slås
sammen.
Dagens komiteer har i inneværende valgperiode hatt følgende antall møter, saker og forfall:

Komite
Kulturkomiteen

Miljø- og teknisk komite

Helse- og omsorgskomite

Komite for oppvekst og inkludering
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Antall møter:
Antall saker:
Antall forfall:
Antall møter:
Antall saker:
Antall forfall:
Antall møter:
Antall saker:
Antall forfall:
Antall møter:
Antall saker:
Antall forfall:

2015
10
31
15
12
85
21
10
33
9
9
29
20

2016
11
38
26
12
83
17
11
46
19
9
41
14

2017
8
15
12
12
71
21
8
22
12
8
23
9

2018
Nedlagt
9
50
19
7
16
11
8
23
14
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Økonomi
Utgifter til den politiske virksomheten er påvirket av følgende hovedelementer:
Antall møter
Antall deltakere pr. møte
Møter på dagtid eller kveldstid
En reduksjon i antall komiteer, vil resultere i færre møter og derav reduserte kostnader.
Gjennomsnittlig møtegodtgjøring pr. møtedeltaker kan anslås til kr. 550,- pr. person. Med syv
representanter pr. utvalg og 10 møter pr. år, vil en reduksjon av antall utvalg fra tre til en, eventuelt
to gi en økonomisk mindrekostnad hhv 80.000 - 100.000 ved en reduksjon fra tre til en og 40.000 50.000,- ved en reduksjon fra tre til to. Dersom møtene flyttes til dagtid, vil innsparingen bli noe
mindre ved at det da må forventes en større andel som gjør krav på tapt arbeidsfortjeneste.
Regnestykket over viser at det er forholdsvis beskjedne summer det er snakk om, og etter
rådmannens vurdering er økonomi i denne sammenheng ikke et avgjørende moment, men at det
er viktigere at saken diskuteres ut ifra hvilken organisering man tenker legger best til rette for gode
politiske prosesser og beslutninger i Risør kommune.
Kommuneplan
Ikke relevant.
Folkehelse og levekår
Se under vurderinger.
Klima og miljø
Ikke relevant.
Næringsperspektiv
Ikke relevant.
Vurderinger
Som det går fram av saken er det etter ny kommunelov to hovedalternativer for den politiske
organiseringen
1.
Kommunestyrekomiteer etter ny Kommunelov § 5-9
2.
Faste utvalg etter ny Kommunelov § 5-7
Hovedforskjellen på disse er at kommunestyrekomiteer etter KL § 5-9 bare kan bestå av
kommunstyrerepresentanter, alle må brukes og komiteen kan ikke gis vedtaksmyndighet.
Faste utvalg etter KL § 5-7 kan (men må ikke) også bestå av andre enn valgte
kommunestyremedlemmer og de kan (men må ikke) gis vedtaksmyndighet.
Rådmannen vil klart fraråde en politisk modell der utvalg/komite blir gitt beslutningsmyndighet
(utover det som i dag er lagt til miljø- og teknisk og formannskapet).
Dette vil bidra til at «makta» flyttes ut av kommunestyresalen og grunnlaget for sektorpolitisk
virksomhet styrkes. Etter rådmannens vurdering blir det avgjørende viktig i tiden som kommer at vi
har politikere og administrative ledere som har fokus på helheten og hva som totalt sett er best for
Risør kommune. Ved at bystyret har «all makt» sikres det også at det er valgte politikere som
styrer og ikke andre representanter for de politiske partiene som ikke ble valgt av folket i
kommunestyrevalget.
Kommuneloven § 5-9 (kommunestyrekomiteer) har følgende ordlyd "Kommunestyret og
fylkestinget deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer og velger leder og nestleder til komiteene.
Ordføreren kan fritas fra valg til komiteene hvis kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det.
Varamedlemmer til komiteene velges blant kommunestyrets og fylkestingets varamedlemmer."
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Alle kommunestyrerepresentantene må altså etter denne bestemmelsen fordeles i komite. Det
innebærer at dersom vi velger en komite, i tråd med rådmannens tilråding, må alle
kommunestyrerepresentantene sitte i denne. Dersom vi velger to komiteer, må representantene
fordeles med 14 representanter i hver komite.
Rådmannen vil av denne grunn ikke anbefale at det velges kommunestyrekomiteer etter KL § 5-9,
men at vi velger dagens modell, dvs. utvalg etter KL § 5-7.
Valgt modell må bidra til:
1.
Det er de folkevalgte politikerne som fatter de politiske beslutningene
2.
Det må oppleves som meningsfullt og viktig å drive med politisk arbeid
3.
Det må oppleves som en overkommelig oppgave å være politiker (uten frikjøpt tid). Dette i
forhold til tidsbruk og når tid på døgnet møtene legges m.m.
4.
Den politiske prosessen må sikre en kvalitativ god behandling samtidig som den må legge
til rette for at behandlingstiden blir så kort som mulig.
5.
På samme måte som administrasjon og tjenester må tilpasse seg stadig strammere
økonomiske rammer, bør dette også reflekteres i den politiske organiseringen
Alternativ 1 (rådmannens tilrår dette alternativet)
Dagens komiteer (utvalg) for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering legges ned.
Saker som i dag går til disse komiteene, går etter denne endringen direkte fra rådmannen
til bystyret. Saker som er relevante for lovpålagte råd, går som tidligere via disse. Saker til
Formannskapet, AMU og til partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg) påvirkes ikke
av denne omleggingen.
Begrunnelse:
-

Det vil slanke den administrative og politiske beslutningsprosessen betydelig

-

Det vil gjøre det enda mer interessant å sitte i bystyret ved at saken kommer direkte til
behandling

-

Det blir betydelig færre møter for politikerne. Dette kan ha positive konsekvenser både for
den enkelte politiker (bedre tid til familie, jobb, andre interesser m.m.) og økonomi
(reduserte møtekostnader)

-

Erfaringer med dagens komiteer er at det kommer få saker til behandling, det er mye
orienteringer (gjerne felles for de to komiteene) og de fungerer dårlig som politiske
verksted.

-

Det er også rådmannens erfaring at innstillinger fra komiteene ofte ikke blir vektlagt når
saken kommer til bystyret til behandling; da starter den politiske debatten med blanke ark.

-

Behandlingen i forkant i partigruppene blir enklere å gjennomføre og blir en svært viktig del
av den politiske prosessen. Etter det rådmannen kjenner til er det i dag ulik praksis på
dette, men ofte skjer behandlingen i partigruppene mellom behandling i komite og møtet i
bystyret. Dette kunne vært bøtet på i dagens modell ved at tidsrommet mellom
komite/formannskap og bystyret reduseres fra to uker til én uke (som vi hadde det for kort
tid siden). Problemet med dette er imidlertid at komplett innkalling til bystyret, inkludert
innstilling fra komite, da ikke kommer ut til bystyrerepresentantene i tide (8 dager før).
Bystyret vedtok derfor i møteplanen for 2017/2018 (?) å endre dette slik at tidsrommet fra
møte i komite/formannskap til bystyret ble utvidet fra én til to uker. Ut ifra tidligere
erfaringer, vil rådmannen fraråde at vi går tilbake på dette.

Dersom en velger denne modellen som rådmannen tilrår der vi legger ned de to komiteene for
oppvekst/inkludering og helse og omsorg, vil rådmannen anbefale at det legges opp til en annen
organisering av møtene i bystyret. Det etterlyses med jevne mellomrom fra politikerne, og med
rette, tid til å diskutere og drøfte viktig politiske tema og muligheter til å påvirke den politiske
agendaen. Vi har i dagens modell organisert tre temadager (samfunn/næring, helse og omsorg,
oppvekst). Men disse dagene blir ofte preget av informasjon og liten dialog og drøfting. Ved en
omlegging som rådmannen anbefaler, bør en i hvert møte sette av f.eks. to timer i starten til
orientering om og drøftinger av viktige politiske saker. Det kan her gis et kort oppspill fra
rådmann/administrasjon/ordfører eller andre og deretter tid til en politisk drøfting. Resultatet av
drøftingen kan noen ganger bli at det bestilles en politisk oppfølgingssak fra rådmannen, mens det
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andre ganger «bare» resulterer i økt kunnskap, fokus og interesse om et tema – og kanskje noen
signaler til rådmannen. For at denne modellen skal kunne fungere, må møtene i bystyret begynne
tidligere enn i dag, aller helst på morgen/formiddag.

Alternativ 2: Antall komiteer/utvalg reduseres fra tre til to ved at dagens komiteer (utvalg)
for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering slås sammen til ett utvalg.
-

Utvalget etableres med hjemmel i KL § 5-7, dvs. utvalget gis ikke vedtaksmyndighet, og det
kan velges et visst antall faste medlemmer/varamedlemmer som ikke sitter i bystyret.

-

Utvalget gis navnet: Oppvekst- og levekårsutvalget (OLU)
Fordeler med dette alternativet kontra alternativ 1 (rådmannens tilråding)

-

Utvalget kan fungere som et politisk verksted for å sette saker på dagsorden

-

Ved at en sak går via et politisk utvalg før den går til bystyret, kan en få en grundigere
politisk behandling av saken.

-

Utvalget kan bidra til bedre kontakt og dialog mellom politikk og administrasjon

-

Utvalget vil kunne fungere som et rekrutteringssted for nye politikere

-

Fordelen med dette alternativet kontra dagens modell med ett utvalg for helse og omsorg
og ett for oppvekst og inkludering er at flere saker ligger i grenselandet mellom disse
komiteene. Dette gjelder bla. saker knyttet til folkehelse, bosetting, inkludering og levekår i
vid forstand og det er en klar fordel at politikerne (og rådmannen) ser disse sakene i
sammenheng. Flere saker (og orienteringer) går i dag i begge utvalgene, og det kan være
vanskelig å avgjøre hvilket utvalg som uttaler seg og hvilket som innstiller til bystyret.

Miljø- og teknisk komite opprettholdes, men mandatet til komiteen må gjennomgås. Dette utvalget
må, som i dag, bla. ivareta lovpålagte oppgaver etter plan- og bygningsloven. Komiteen endres til
utvalg etter Kommuneloven § 5-7 og får navnet Utvalg for samfunnsutvikling (UFS). Dette er
tilsvarende betegnelsen på kommunalsjefsområde som omfatter bla. plan og bygg, teknisk drift og
eiendom.
Rådmannen vil sterkt fraråde en politisk modell der utvalg/komite blir gitt beslutningsmyndighet
(utover det som i dag er lagt til miljø- og teknisk og som gjelder saker etter Plan- og
bygningsloven).
Dette vil bidra til at «makta» flyttes ut av kommunestyresalen og grunnlaget for sektorpolitisk
virksomhet styrkes. Etter rådmannens vurdering blir det avgjørende viktig i tiden som kommer at vi
har politikere og administrative ledere som har fokus på helheten og hva som totalt sett er best for
samfunnet og innbyggerne i Risør kommune.
Kommuneloven § 5-9 (kommunestyrekomiteer) har følgende ordlyd "Kommunestyret og
fylkestinget deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer og velger leder og nestleder til komiteene.
Ordføreren kan fritas fra valg til komiteene hvis kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det.
Varamedlemmer til komiteene velges blant kommunestyrets og fylkestingets varamedlemmer".
Alle kommunestyrerepresentantene må altså etter denne bestemmelsen fordeles i komite. Det
innebærer at dersom vi velger én komite i tråd med rådmannens tilråding, må alle
kommunestyrerepresentantene sitte i denne. Dersom vi velger to komiteer, må representantene
fordeles med 14 representanter i hver komite.
Rådmannen vi av denne grunn ikke anbefale at det velges kommunestyrekomiteer etter KL § 5-9,
men at vi velger dagens modell, dvs. utvalg etter KL | 5-7.
Hva er statusen i omkringliggende kommuner i Østre-Agder:
Tvedestrand (vedtatt fra kommende kommunestyreperiode), Vegårshei, Gjerstad,
Åmli, Froland
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Ikke tilsvarende komiteer. Sakene direkte i kommunestyret.
Arendal
Kommunestyrekomiteer etter kommuneloven § 5-9 (dvs. bare bestående av
kommunestyrerepresentanter og bare innstillingsrett til bystyret).
Dagmøter eller kveldsmøter eller noe midt imellom.
Etter rådmannens vurdering er det flere fordeler enn ulemper ved at flere politiske møter flyttes til
dagtid.


Mindre belastende for politikerne (og til dels også administrasjonen)



Etter en vanlig arbeidsdag, kan det for mange oppleves som svært krevende å delta på et
kveldsmøte som kanskje strekker seg fra kl. 17.00 – 22.00. For noen blir dette en mer eller
mindre sammenhengende «arbeidsdag» på opptil 13 timer.



Lettere å kombinere med familieliv og med deltakelse i fritidsaktiviteter

Ulemper kan være økte kostnader som følge av mer tapt arbeidsfortjeneste, samt at dagmøter for
noen kan være vanskelig å tilpasse til eget arbeid, kanskje særlig aktuelt for selvstendig
næringsdrivende.
Tabellen under viser hvordan dette er i nabokommunene:

Kommune

Kommunestyret

Formannskap /
Utvalg

Risør

Kveldstid

Kveldstid

Gjerstad

Kveldstid

Kveldstid

Vegårshei

Kveldstid

Dagtid

Åmli

Dagtid

Dagtid

Tvedestrand

Dagtid

Dagtid

Froland

Dagtid

Dagtid

Arendal

Dagtid

Dagtid

Grimstad

Kveldstid

Dagtid

(Fra kommende kommunestyre-periode)

Etter rådmannens vurdering bør Risør kommune også gå over til at hoveddelen av de politiske
møtene blir lagt til dagtid. Beslutningen om dag- eller kveldsmøter bør etter rådmannens vurdering
fattes av nytt bystyre i forbindelse med vedtak av møteplan for 2020. Rådmannen vil likevel nevne
det i denne sammenhengen slik at diskusjonen er reist og kan videreføres av nye politikere.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen mener det er fornuftig at den politiske strukturen i Risør kommune endres fra
kommende kommunestyreperiode på følgende måte:
1.
2.

Dagens komite (utvalg) for Helse og omsorg og Oppvekst og inkludering legges ned. Miljøog teknisk komite (nytt navn: Utvalg for samfunnsutvikling) opprettholdes samt andre
lovpålagte råd og utvalg.
De politiske møtene flyttes i hovedsak til dagtid.

I løpet av august/september kommer rådmannen tilbake til bystyret med en sak om revisjon av
reglement for bystyret og delegasjonsreglement til underliggende politiske organer, og der bla
konsekvensene av dette vedtaket er innarbeidet. Dette må være på plass til nytt bystyre tiltrer i
oktober 2019. Ellers framgår det av kommuneloven at det nye kommunestyret innen det første året
i valgperioden skal behandle hele delegasjonsreglementet.
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