Møte for hyttefolk og feriegjester 2019
Tirsdag 30. juli 2019 kl. 18.00-20.00. Risør Rådhus.
Omkring 50 deltakere, inkludert noen medlemmer av bystyret, journalist fra iRisør og AAB.
Fra kommunen: ordfører Per Kr. Lunden, kommunalsjef samfunnsutvikling Kamilla Solheim,
prosjektleder for RUV (Risør Utvikling og vekst) Camilla Trondsen Solli, næringssjef Bård Birkendal,
formann tekniske tjenester Yngve Hansen og Malin Paust fra Rådmannens stab. I tillegg innledet
RTA/Tor Georg Hagane og Risør By/Unni O. Norman og åpnet for spørsmål.
Som ved tidligere møter var renovasjon, vei, vann og avløp, parkering, bryggeplass,
byggesaksbehandling og tilgang til rekreasjonsområder tema. Ordfører orienterte dessuten om E18
utbygginga som er under planlegging.

Renovasjon – Tor Georg Hagane fra RTA, http://www.rta.no/
Generelt er både RTA og kundene fornøyd med sorteringsbodene. Dersom det skulle være noe som
ikke fungerer som det bør, kontakt RTA. RTA kontakter abonnentene ved behov.














Hytteområdene/velforeningene ble spurt om de ønsket å oppføre bod selv, eller få den oppført
av RTA for en kostnad som deles på abonnentene med nedbetalingstid på 15 år. Etter 10 år vil
RTA se på årlig beløp og eventuelt justere dette ned.
Kan også fastboende langs veien få nøkkel til sorteringsboden for hytteområdet, og stiller det seg
annerledes når også fastboende er medlem i velforningen? En del fastboende ønsker nøkkel.
Sorteringsbodene er i utgangspunktet bygd for hytteabonnenter og kostnaden er belastet disse.
RTA ønsker derfor i utgangspunktet ikke at fastboende (helårsabonnenter) benytter disse. RTA
vil kunne se på spesielle tilfeller, utfordringen er å likebehandle de det gjelder.
Med lang avstand til boden (på Gjerneslandet) tas avfall ofte med i båten til byen ifm handletur.
Er det mulig å bedre mulighetene for kildesortering ytterligere ved bryggene? Det er et punkt for
hytterenovasjon i Buvika som kan benyttes hvis det er lettere enn å gå til «egen» bod.
Risør sentrum: Alle gamle stativer nedenfor kirkegårdsbrua skal på sikt skiftes ut med nedgravde
løsninger. Dette er en relativt krevende prosess, og det er mange hensyn å ta.
Til matavfall kan f.eks. nedbrytbare stivelsesbaserte poser benyttes i stedet for papir som går lett
istykker og lekker. RTA vurderer fortløpende fordeler og ulemper.
Er det ordning for å ta imot plastbåter? Båter inntil 15 fot tas imot av alle avfallsselskaper, også
RTA. Fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse
båtene. Pant på kr. 1 000 kan fås etter søknad til Miljødirektoratet. Se mer info på
https://sortere.no/fritidsbater
Strandryddingsaksjon ble gjennomført i våres, er det mulig å også få hentet avfall fra strendene
ellers i året? Gå inn på https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/. RTA mottar melding om hvor
sekkene skal hentes etter registrering.
Se http://www.rta.no/?itemid=1190 for hva som kan leveres gratis hos RTA på Hestemyr.
Restavfall eller søppel som ikke kan gjenbrukes/gjenvinnes må du betale noen kroner for, se
http://www.rta.no/?itemid=1190.

Kommuneplan og plan for Risørveien – Camilla Trondsen
Informasjon om og dokumenter knytta til kommuneplanarbeidet finnes på kommunens hjemmeside,
https://www.risor.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-og-styringsdokumenter/nykommuneplan-2019/.
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Innspill og spørsmål fra salen:
Vei og parkering
 Åsvika: Veien til det nye feltet på Kallarberget er dårlig og smal. Stemmen Vel ble opprettet bl.a.
pga behov for dialog med utbygger, som har vært positiv og ført til forbedringer.
 Åkvåg/Hope: God renovasjonsordning, men annen infrastruktur følger ofte ikke
utbyggingstakten. Det er ikke lenger offentlig kollektivtransport, og det etableres ikke
tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Ordfører minner om at en må skille mellom offentlig og
privat utbygging og vei, men at det er viktig å være oppmerksom ved fastsettelse av
bestemmelser i planarbeidet og oppfølging av bestemmelsene.
 Søndre Gjernes: Fylkesveien er i svært dårlig forfatning. Gjernes Vel har også tatt opp
problemstillinga med Fylkeskommunen. Ordfører er også i dialog med Fylket.
 Veien ut til Laget er merket som anbefalt sykkelvei, har ikke det konsekvens for fartsgrensene på
veien? Det har ikke vært mulig å få redusert hastigheten av hensyn til gående og syklende på
denne strekningen ved tidligere henvendelser.
 Sørlandet ferieby: Karolina har blitt fenomenal, så fin at det er for få p-plasser! Og hva med
etablering av gjesteplassene ved brygga? Det er regulert for flere parkeringsplasser, men de er
foreløpig ikke etablert. De fire planlagte gjestebåtplassene etableres i takt med at plasser blir
ledige.
 Laget: Veien ut til Laget er merket som anbefalt sykkelvei, har ikke det konsekvens for
fartsgrensene på veien? Det har ikke vært mulig å få redusert hastigheten av hensyn til gående
og syklende på denne strekningen ved tidligere henvendelser.
 Risør sentrum: Hva med parkering i sentrum? Gratis ved Risørhallen for langtidsparkering. Tjenna
også rimelig langtidsparkering i sentrum. I vinterhalvåret er parkering på Tjenna gratis.
 Hammerlia: Ga høringsinnspill ifm utbygging av Risørveien. Ønsker ikke utvidelse og fartsøkning,
blant annet av hensyn til støy og trafikksikkerhet.
 Lagveien: Savner turstier som er tilgjengelige uten å gå på den trafikkerte veien. Vegvesenet har
laget grøfter langs veien ved turveien til Bromsmyr, der det tidligere var fint å parkere.
Kommunen vil undersøke mulighetene for å reetablere parkeringsplasser langs veien.
 Indre havn: For store båter legges longside ved handlebrygga og tar for mye plass. Grensa er 17
fot innenfor sperringen. Viktig med tydelig skilting og at havnevertene følger det opp. I år er ikke
åpningen mellom bryggene tilstrekkelig trang etter Junior VM. Vil rettes opp.
Plan- og byggesaker
 Flere har inntrykk av at kommunen gir vide tillatelser ved store utbygginger, men restriktive til
små tilbygg/fortløpende byggesaksbehandling. Ønske om at kommunen blir mer liberal ved
behandling av søknader om anneks/tilbygg til eksisterende hytter.
 Særlig sett fra sjøen er det en del grelle eksempel på utbygging. Er det estetiske retningslinjer
ved utbygging? Generelt er det retningslinjer for fritidsbebyggelse og bestemmelser i
kommuneplanen på områder som ikke er detaljregulert. Det oppfordres også til å gå i dialog med
byggesaksbehandler og benytte Fylkeskommunale retningslinjer.
 Kommersielle aktører selger hytteområder med atkomst til sjøen som går tett på eksisterende
hytter. Oppfordring til kommunen om å være oppmerksom på etablering av stier og badeplasser
for nye områder for å unngå konflikt med eksisterende hytteeiere.
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Vann og avløp
 Utbygging av VA på Gjernes har vært en positiv erfaring. Kommunen oppfordret hytteeierne til å
koble seg på, og de selv måtte mobilisere for å få tilstrekkelig mange interesserte. Viktig å tørre å
satse, selv om det er lunkenhet blant hytteeierne ved kommunens første henvendelse. Når
linjene ligger der, ønsker folk å koble seg på, det er erfaringen på Gjernes! Ordfører har samme
erfaring når det gjelder fiberutbygging og mobildekning.
 Søndre Gjernes: Urolige for at vanntrykket kan bli for lavt ved ytterligere hytteutbygging.
Problemstilling følges opp
 Krabbesund/Fie: Beboerne på Fie mottok info fra saksbehandler i kommunen, men ikke de i
Krabbesund, som også har ønsket dette lenge. Asplan Viak jobber med forprosjekt for VA
utbygging på Fie, vil komme mer info i løpet av høsten og mobilisering av abonnenter kan gå
videre.
Fiberutbygging
 Fiber er lagt til enkelte husstander, mens andre ikke har fått tilbud. Kan kommunen legge press
på utbyggerne for at de skal tilby fiber til alle? Ordfører svarer at private utbyggere, inkl. Telenor,
ikke vil informere om sine eksisterende og planlagte linjer og kommunen har liten koordingeringog styringsmulighet. I kommunale utbygginger legges det til rette for fiber ved etablering. Ellers
oppfordres innbyggerne til å gå flere sammen og henvende seg til selskapene, det øker sjansene
for å få tilbud. Kommunen ønsker primært etablering av mer fiber, men leverandørene er mer
innstilt på å øke 5G dekninga. Næringssjefen legger til at der det er komersielt grunnlag, er det
tilbydere som vil bygge ut. Mer komplisert der det er grisgrent og ikke kommersielt interessant.
Her jobber kommunen med søknader til Nkom og fylkeskommunen om tilskudd fortløpende, i
samarbeid med DDA – Det Digitale Agder.

Handel og byliv – Unni Olimb Norman






Er det interesse for en egen facebookgruppe for hyttefolk og ferierende i Risør? Ja. Visit Risør har
for lite info om konserter o.l. Et godt alternativ kan være rimeligere pris på digitalt abonnement
(39/mnd) for hyttefolk. Se også gratis nettavis https://irsør.no/. --> gruppe er opprettet, bli
medlem på https://www.facebook.com/groups/1138667236520848/
Velforeninger og privatpersoner er velkommen som aksjonærer i Risør by, kontakt
unni@risorby.no
Mulig å få opp webkamera igjen, etter at AAB tok sine ut av drift? Unni vil ta det opp med ny
redaktør, Camilla Glad.
Dersom noen har ideer og vil fylle tomme lokaler i sentrum, kontakt Risør By eller næringssjefen

Til slutt:



Viktig å ha dette møtet, at ordføreren stiller opp og viser at hyttefolket settes pris på. Bra å også
bruke andre kanaler, som å åpne for innspill på arrangementet på Facebook
Velforeninger er bra, men er det noe sted vi kan finne info om hverandre, og hvorfor synes
ordfører det er bra? Lettere å forholde seg til innspill fra Velforeninger hvor spørsmål allerede er
drøftet internt før de fremmes til kommunen. Vi er avhengige av kontaktinfo fra velforeningene
selv, på https://www.risor.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/lag-ogforeninger/velforeninger/ Send tillegg/endringer til webmaster@risor.kommune.no
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Positivt med dette møtet, at ordfører leder det, med sentrale medarbeidere fra
administrasjonen.
I Asker er det etablert et Velforbund, vi bør se på muligheten for det samme.
Henvendelse fra en hytteeier om det er mulig å legge møtet til en uke tidligere, for å nå flere.
Svar: har forsøkt to møter, ett tidlig og ett sent på sommeren
Kommunen har stand på Trebåtfestivalen og ordfører vil være å treffe der lørdag.

Malin Paust, referent
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