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Tilbakemelding på varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 
2023-2035 og høring av planprogram - Risør kommune, Agder  

Vi viser til brev, mottatt 07.04.2022, om ovennevnte. Eksisterende kommuneplan ble vedtatt i 
2019, og planstrategien legger opp til at mye av grunnlagsarbeidet og strukturen som ble 
utformet da, legges til grunn i denne rulleringen. Det legges opp til at kommuneplanens 
samfunnsdel også skal inneholde en overordnet arealstrategi med et arealregnskap. 
 
Fiskeridirektoratets rolle 
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint 
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 
 
Nærmere vurderinger og merknader 
Fiskeridirektoratet region Sør ser interkommunale planer og planprosesser som positivt med 
hensyn til ressursbruk og tilgang til kompetanse. Planene vil også ofte da bli bedre avstemt i 
forhold til nabokommuner. Dette gjelder særlig for sjøen, og vi oppfordrer til mer initiativ til 
interkommunal planlegging utover Regionplan Agder 2030 for å få til godt samarbeid om 
sjøområdene.  Dette arbeidet må gjerne foregå i regi av fylkeskommunen.  
 
Fiskeridirektoratet region Sør vil vise til at det foregår fiskeri i store deler av sjøområdet i Risør 
kommune, bl.a. fiske med trål etter reker, og fiske med passive redskaper som garn, snøre 
og/eller teiner etter torsk, sei, lyr, lange, breiflabb, piggvar, rødspette og tunge. Videre er det i 
Sandviksbukta også registrert låssettingsplass sett på som svært viktig for fiskerne. Det er 
kartlagt flere gytefelt i Risør kommune samt registrert betydelige områder med nasjonalt og 
regionalt viktige marine naturtyper som tareskog og ålegress. Videre er det to 
akvakulturlokaliteter klarert for dyrking av tare.  
 
Risør kommune synes opptatt av næringsutvikling. Fiskeridirektoratet region Sør håper Risør 
kommune ser de utviklingsmuligheter som ligger i de eksisterende marine næringer, særlig 
fiskeri, men også nye former for akvakultur. Vi forventer at kommunen følger opp  «Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023», og vi ønsker å trekke fram at: 
Regjeringen forventer at kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
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kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser og at 
arealbehovet ses i et regionalt perspektiv. En god klargjøring av kommunens strategiske valg 
knyttet til utvikling og arealbruk i kystsonen vil kunne virke både avklarende og bidra 
konfliktdempende. 
 
Fiskeridirektoratet region Sør støtter revisjon av samfunnsdel og arealdel hver for seg, og at 
samfunnsdelen ferdigstilles før arealdelen. For at kommunens arbeid med kommuneplanen skal 
vise til reelle fiskeri- og akvakulturinteresser, vil vi tilråde at kommunen aktivt bruker 
Fiskeridirektoratets digitale kartløsning Yggdrasil (https://portal.fiskeridir.no/plan). Her kan 
våre data ses i ulike kartvisninger, i tilhørende tabeller og kartdata kan lastes ned. 
 
Avsluttende merknad  
Vi ønsker lykke til med planarbeidet, og ser fram til å motta vedtatt planprogram. Vi ber om å 
inkluderes i det videre arbeidet med samfunnsdelen og kommuneplanen for øvrig. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Brit Fjermedal 
seksjonssjef 
 
Karen-Christine Oehninger Aasheim 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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