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3D-illustrasjonene er utarbeidet 
av siv.ark Dagfinn Eckhoff, Plan-
Ark.  De er basert på illustras-
jonsplanen og reguleringsplanen 
lagt ut til offentlig ettersyn januar 
2008, befaring og fotografering 
på stedet.  De viser enkle volum-
er fortolket ut fra plangrunnlaget, 
og viser én mulig måte å bygge 
ut området på ut ifra regulerings-
forslagets rammer.  Tegningene 
er utarbeidet i ArchiCad, og fotos 
er bearbeidet i Photoshop.
 
Tegningene er justert et-
ter innspill fra forslagsstillers 
arkitekt, som har gjort oppmerk-
som på noen misvisende forhold 
i nylig publiserte illustrasjoner.   

FLISVIKAPLANEN – SKAPER DEN MER 
RISØR?
Med	Flisvikaplanen	har	kommunen	lagt	ut	til	offentlig	ettersyn	et	
strategisk	dokument	som	kan	få	stor	betydning	for	hvordan	Risør	
skal	utvikles	og	oppleves.		En	ny	bydel	skisseres	ved	innseilingen	
til	Risør	i	sør.		Dette	er	en	stor	utfordring.		Vi	har	få	gode	eksempler	
på	at	nyskapning	i	så	stor	målestokk	i	enhetlige	kystbyer	klarer	å	
skape	et	godt,	integrert	tilskudd	til	de	etablerte	kvalitetene.

Foreliggende	planer	viser	ikke	at	man	har	lyktes	med	dette.		Den	
nye	bydelen	er	på	den	ene	siden	illustrert	som	en	spennende,	
moderne	bydannelse,	med	originale	småblokker	i	varierte	
gruppedannelser.		Samtidig	fremstår	den	som	en	fremmed	fugl,	
som	kunne	ha	slått	seg	ned	hvor	som	helst.		Den	øver	voldtekt	
på	det	nærmeste	naboskap.		Den	begår	grovt	røveri	av	sjø	og	
friområder.		Planene	er	dessuten	utarbeidet	med	liten	grad	av	
åpenhet	og	samarbeid	overfor	lokalmiljøet.		Uten	andre	funksjoner	
enn	boliger	vil	den	også	fremstå	som	en	boliggetto.

Arkitektfirmaet	PlanArk	i	samarbeid	med	SIVARK	er	engasjert	av	
Tangen	Vel	og	lokale	beboere	til	å	gi	en	vurdering	av	planene.		Vi	
konkluderer	med	at	det	er	et	godt	stykke	igjen	før	kommunen	bør	
si	seg	fornøyd.		Planen	bør	avslås	i	den	form	den	har.		Kommunen	
bør	i	samarbeid	med	utbyggere	og	naboskap	arbeide	med	mål,	
utfordringer	og	muligheter	for	å	videreutvikle	en	plan	som	kan	føre	
til	en	moderne	tilvekst	på	Risørs	egne	premisser.		At vi får mer 
Risør.	

Endring av kommuneplanens arealdel krever 
planprogram

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner 
med områder for utbygging, § 2 første ledd bokstav 
b: kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner 
der det angis områder for utbyggingsformål, jf. plan- 
og bygningsloven § 20-4,  Revisjon eller endring av 
kommuneplanens arealdel omfattes av forskriftes 
bestemmelser om planprogram. …

I praksis vil dette omfatte; nye områder avsatt til 
utbyggingsformål (fra Miljøverndepartementets 
veileder om konsekvensutredninger fra 2006)

I	forskriften	og	i	Miljøverndepartementes	veileder	fremkommer	
det	at	det	er	planmyndigheten	(kommunen)	som	er	ansvarlig	
for	at	reguleringsforslag	som	omfattes	av	forskriften	ikke	legges	
ut	til	offentlig	ettersyn	uten	at	det	er	utarbeidet	og	fastsatt	et	
planprogram	.	Dette	vil	i	tilfelle	være	saksbehandlingsfeil	og	kan	
gi	grunnlag	for	klage	og	innsigelse,	jf.	kap.	6.6	i	veilederen.

PlanArk	ser	at	planforslaget	berører	sjøområde	som	i	
kommuneplanens	arealdel	er	vist	som	“Bruk og vern av vassdrag 
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og nære sjøområder – Natur-, fiske-, og ferdselsområde”.	
Området	er	foreslått	regulert	til	“kombinert byggeområde for 
(bolig/fritid/offvegområde), Spesialområde privat gangvei, 
Privat småbåtanlegg“.	Planforslaget	er	dermed	i	strid	med	
kommuneplanens	arealdel.	Det	fremkommer	ikke	av	
saksfremstillingen	at	planforslaget	innebærer	slik	omdisponering.	
Det	fremkommer	heller	ikke	om	forslagsstiller	eller	kommunen	
har	vurdert	om	det	skal	stilles	krav	til	utarbeidelse	av	
planprogram.

PlanArk	tolker	bestemmelsene	i	Plan-	og	bygningsloven	slik	at	
det	skal	utarbeides	planprogram.	Som	vi	vil	komme	tilbake	til,	
er	det	også	andre	viktige	hensyn	som	kan	tilsi	at	man	i	denne	
planen	først	utarbeider	et	planprogram.		Dette	innbærer	at	
det	må	lages	et	forslag	til	“plan	for	planarbeidet”	som	sendes	
ut	på	høring.	Kommunen	fastsetter	så	planprogrammet	og	
forslagsstiller	utabeider	så	reguleringsplan	etter	planprogrammet.	
Planprogrammet	vil	redegjøre	for	prosess,	alternative	løsninger	og	
nødvendige	utredninger.

Kommuneplanens arealdel må endres
For	Flisvika	innebærer	forslaget	endring	av	kommuneplanens	
arealdel.	PlanArk	mener	at	endringen	er	så	omfattende	og	
prinsipiell	at	den	ikke	kan	behandles	som	dispensasjon.	Det	er	
kun	kommunen	selv	som	kan	forestå	endring	av	kommuneplanens	
arealdel	–	da	gjennom	en	revisjon	av	kommuneplanen.
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Mål – den hvite byen ved Skagerak
Som plan og bygningsmyndighet har kommunene 
gjennom sin arealplanlegging og byggesaksbehandling 
ansvar for over 90 % av landets kulturminner og 
kulturmiljøer. Dette ansvaret blir stadig viktigere i 
den pågående desentraliseringen og styrkingen av 
kommunenes rolle i miljøforvaltningen.

Det er fylkeskommunens vurdering at Risør kommune 
har en bevisst holdning i forhold til et slikt ansvar. 
Dette kommer først og fremst til uttrykk gjennom 
kommunens arbeid med å sikre at de verdiene 
som den gamle trehusbebyggelsen i Risør sentrum 
representerer, blir ivaretatt.  Her har kommunen vist 
både handlekraft og stort engasjement. Dette har 
resultert i at Risør idag vurderes som en av de best 
bevarte trehusbyene i Norge.

Et slikt resultat forplikter! På møtet i 
kommuneplanforum som nylig ble avholdt i Risør, 
ble det diskutert om Risør kommune skal fremme 
en søknad om å komme med på UNESCOS 
såkalte ”Verdensarvliste”, World Heritage List. Det 
anbefales at en slik idé diskuteres videre.  (Innspill til 
kommuneplanen fra Fylkeskommunen)

Det	viktigste	som	fremgår	i	saksfremstillingen	av	mål	for	
reguleringsplanen	er	de	som	er	definert	av	utbygger	selv:	:  ”Å 
legge tilrette for konsentrert terrassert bolig- og fritidsbebyggelse.”  
Vi	etterlyser	kommunens	målsetting	for	Flisvika	og	mener	at	dette	
er	helt	nødvendig	for	å	belyse	måloppnåelse	og	konsekvenser	
og	for	å	sikre	både	Risør	og	de	nærmeste	omgivelsene	er	god	og	
ønsket	utvikling.		Vi	mener	derfor	at	mål	i	kommune(del)plan(er)	
må	gjengis	i	saksfremstillingen.		Videre	må	det	foreslås	mer	
detaljerte	mål	der	disse	mangler.	Videre	må	kommunen	definere	
utfordringer	og	begrensninger	for	Flisvika.		Kommunens	faglige	
vurdering	og	innstilling	må	gjøres	i	forhold	til	måloppnåelse.		
Åpenhet	omkring	vurderingskriteriene,	noe	som	kreves	i	Plan-	og	
bygningsloven	og	i	Forvaltningsloven,	er	nødvendig	for	å	sikre	
gode	vedtak.	PlanArk	foreslår	følgende	tema:

•	 Mål	for	utviklingen	–	Risør	–	den	hvite	byen	ved	Skagerak.

•	 Hva	er	Risørs	identitet	og	særpreg

•	 Hvordan	kan	Flisvika	bidra	til	å	styrke	disse?

Det	er	etter	vår	vurdering	ingen	forhold	som	tilsier	at	hele	
Flisvika	skal	bygges	ut	slik	at	den	fremstår	som	”en	by	i	byen”.	
Risør	har	utviklet	seg	over	tid	med	små	adderinger	og	endringer.		
Flisvikaområdet	er	dessuten	både	stort	og	svært	nær	det	historiske	
bygningsmiljøet.	

Utbyggingen	slik	den	er	foreslått,	er	i	strid	med	Risørs	typologi	

VERDIERVERDIER
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og	naturgrunnlag.		En	større	og	sammenhengende	utbygging	med	
enhetlig	preg	vil	virke	unødvendig	dominerende.

”Bebyggelsen forholder seg i stor grad til nabobebyggelsen i 
Flisvika i struktur og form/målestokk.” (Saksfremstillingen).	Med	
stor	grad	av	repetisjon	forholder	den	seg	ikke	til	stedets	struktur.	
Bebyggelsen	har	dessuten	en	helt	annen	geometri.		Disse	to	
forholdene	vil	gjøre	at	Flisvikabebyggelsen	ikke	innlemmes	i	
Risør,	men	forblir	fremmed.

I	planbeskrivelsen	fremkommer	at	kommunen	har	en	målsetting	
om	at	området	skal	være	helhetlig.		Vi	tror	kommunen	mener	at	
den	nye	bebyggelsen	skal	inngå	i	byen	på	en	god	måte	slik	at	
Risør	også	i	fremtiden	fremstår	som	en	enhet	–	at	Flisvika	også	
inngår	i	byen.		En	viktig	diskusjon	er	hvilke	særpreg	og	kvaliteter	i	
Risør	som	skal	videreføres	i	Flisvika.

Historie og stedsanalyse
I	planbeskrivelsen	savnes	en	historikk	for	Flisvika	–	for	innhold	
og	landskapsbearbeidelse.		En	enkel	stedsanalyse	ville	kunne	vise	
viktige	historiske	spor	og	tomtas	forhold	til	omgivelsene.		Slik	
analyse	er	vanlig	å	kreve	utarbeidet	både	der	utbyggingen	er	av	
en	viss	dimensjon	eller	ligger	i	nærheten	av	viktige	og	sårbare	
kulturmiljøer.		Her	er	alt	dette	tilfelle.	

Kulturminnelovens	§	2	krever	at	all	saksbehandling	(også	etter	Plan-	
og	bygningsloven)	skal	vektlegge	å	ivareta	kulturmiljøhensyn.		For	
å	belyse	dette	forholdet	må	kulturmiljøverdiene	utredes	og	planens	
konsekvenser	for	disse	må	vises.		(Dette	ville	høre	hjemme	i	et	
planprogram	som	nevnt	over).

Illustrasjonen er utlånt fra Lindstøl 
Libris, Risør
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Landskap – fjernvirkning
Tangenområdet,	og	Risør	forøvrig,	er	preget	av	et	småkupert,	
til	dels	bratt	svabergslandskap,	med	tydelig	skille	mellom	en	
variert	og	samtidig	enhetlig	bybebyggelse	og	naturen	rundt.	
Bebyggelsen	danner	et	sammenhengende	bånd	eller	teppe,	
hvor	taksilhouettene	avslutter	bebyggelsen	mot	himmelen	eller	
landskapet	bak.		Taklandskapet	vektlegges	i	Risørs	vernebrosjyre.		
Takene	er	relativt	bratte	-	+-	�0	grader,	og	veggene	er	i	½	-	2	
etasjer.

Selve	Flisvika	avviker	fra	terrenget	omkring,	med	sitt	flate,	
utsprengte	område	og	den	steile	fjellskrenten	bak.		

Kontrastene	i	landskapet	skaper	store	utfordringer	i	forhold	til	å	gi	
Flisvikabebyggelsen	en	tilhørighet	til	Risør	og	Tangenområdet.

Planens	konsekvenser	for	landskap	må	illustreres	og	beskrives.

Øverst:  Fra sjøen idag

Nederst:  Fortolkning 
av bygningsmassen slik 
reguleringsplanen rommer den.
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Kulturmiljø – bebyggelse, struktur, offentlige 
rom
Gater	og	veier	i	Risør	følger	terrenget,	i	hovedsak	mest	mulig	
horisontalt.		Bebyggelsen	er	organisert	i	hovedsak	langs	gatene,	
tett	inntil	disse	i	lengderetningen,	og	retningen	følger	også	
terrenget.		Det	er	små	avstander	mellom	husenes	kortvegger,	litt	
mer	variasjon	i	avstanden	mellom	husenes	langsider.		”Selvgrodd	
struktur”	benyttes	gjerne	som	begrep	der	et	område	er	bygget	ut	
hus	for	hus,	og	uten	preg	av	tegnemaskin	og	repetisjon.

Den	tradisjonelle	bebyggelsen	er	toetasjes	trehus,	som	oftest	
med	saltak	av	litt	varierende	bratthet	(2�	–	�0	grader).		Til	tross	
for	det	enhetlige	preget	er	det	betydelig	variasjon	i	størrelse	og	
detaljuttrykk.		Risørs	enhetlige	bygningsmiljø	skyldes	i	stor	grad	
at	byen	ble	gjenreist	i	løpet	av	et	par	år	etter	bybrannen	i	1861.		
Trearkitekturen	er	inspirert	og	preget	av	flere	stilretninger:	bl.a	
kontinental	murarkitektur,	sveitserstil,	jugendstil.

Bebyggelsen	har	hvitmalte	panelvegger	med	varierende	grader	
av	omsorg	i	detaljering,	omramming,	vindus-	og	dørutforming	
basert	på	lang	håndverkertradisjon,	støttet	av	senere	tiders	aktive	
kulturminnevern.		Takene	er	kledd	i	hovedsak	av	rød	teglstein.		
Murer,	trapper	og	belegning	er	utført	i	naturstein	–	som	oftest	
granitt	–	og	rekkverk	og	gjerder	er	utført	i	smijern	og	stakitt.

Fylkeskommunen	vektlegger	i	sin	uttalelse	ved	oppstart	at	det	er	
viktig	at	den	nye	bebyggelsen	i	forhold	til	struktur	og	målestokk,	
forholder	seg	til	nabobebyggelsen	på	Tangen	på	en	slik	måte	at	
den	ikke	oppleves	som	en	konfliktfylt	kontrast	til	den	verneverdige	
trebebyggelsen.

Den	illustrerte	bebyggelsen	avviker	på	svært	mange	måter	fra	
den	tradisjonelle	bebyggelsen.		Den	avviker	i	skala,	form-	og	
materialuttrykk,	og	fremstår	monoton	og	fremmed	ved	møtet	med	
Risør	fra	syd.

Det	mangler	gater	og	offentlige	rom	–	romdannelsene	er	av	privat/
felles	karakter.		Bebyggelsen	er	addert	hjørne	mot	hjørne,	og	
fremstår	hakkete	og	takkete	i	stedet	for	mykt	og	ledig.		Husene	har	
høye	fasader	-	minimum	tre	etasjer	-	og	liten	takvinkel,	og	knytter	
seg	derfor	lite	til	terrenget.		Terrenget	er	flatt	og	terrassert	med	to	
garasjeetasjers	sprang,	som	tildels	gaper	ut	mot	sjøen.
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Byutvikling og byens kvaliteter
Gjennomføring.	Det	er	beskrevet	at	parkering	for	et	evt	første	
byggetrinn	kan	tillates	på	terreng.	Dette	betyr	at	utbygger	ser	
for	seg	at	man	bygger	ut	området	etappevis.	Muligheter	for	
etappevis	utbygging	kan	være	helt	nødvendig	av	markedsmessige	
årsaker.	Planen	bør	derfor	sikre	at	(evt)	etappevis	utbygging	skjer	
med	gode	avslutninger	og	at	beboerne	sikres	god	utforming	av	
uteområder	og	andre	fellesareal.

Det	er	ikke	beskrevet	hvordan	bygging	av	f	eks	100	
sentrumsboliger	vil	kunne	påvirke	byen	med	hensyn	til	
boligmarkedet.	PlanArk	tror	at	100	nye	boliger	vil	kreve	
mer	innsats	fra	det	offentlige/kommunen	i	sentrum	og	at	
næringsdrivende,	(forretninger	og	service)	vil	oppleve	større	
omsetning.

Infrastruktur.	Teknisk	infrastruktur	er	godt	beskrevet	og	
gjennomføring	synes	godt	beskrevet.		Når	det	gjelder	sosial	
infrastruktur	mangler	det	oversikt	over	barnehagedekning,	
skolesituasjonen	og	eldretilbud.	Har	utbyggingen	konsekvenser	i	
forhold	til	disse	og	er	det	satt	av	midler	til	f	eks	barnehagebygging?

Arealbruk	og	arealblanding?	Flisvika	ligger	svært	nær	Risørs	
sentrum	som	består	av	en	blanding	av	boliger,	forretninger,	
næringsvirksomhet,	allmennyttige-	og	offentlige	formål.		Gatene	
er	en	arena	der	både	Risørs	befolkning	ferdes,	utfører	sine	daglige	
gjøremål	og	møtes.	På	sommerstid	oppsøker	både	hyttefolket	og	
båtfolket	dette	miljøet	nettopp	på	grunn	av	disse	kvalitetene.		I	
Flisvika	er	det	derimot	foreslått	kun	en	type	byggeformål	–	boliger.		
Denne	type	ensidig	utbygging	innebærer	at	Risør	i	fremtiden	
”stopper”	i	vendehammeren.

Slik	trenger	det	ikke	å	bli!		Selv	om	Flisvika	ligger	vanskelig	til	
med	hensyn	til	biltilgjengelighet	bør	det	vurderes	at	noe	av	arealet	
settes	av	til	andre	formål	enn	boliger.	Med	kort	gangavstand	til	
sentrum	og	båthavn	burde	man	kunne	innpasse	f	eks	en	restaurant	
(byggeområde	for	bevertning).	Det	burde	ha	vært	vurdert	om	det	
skulle	innpasses	en	barnehage	i	området.	En	kiosk	eller	Seven	
Eleven	vil	kunne	tilføre	variasjon.

Selv	om	hovedformålet	er	boliger,	må	kommunen	vurdere	om	
andre	formål	skal	innpasses.		Flisvika	må	bli	et	sted	der	man	
finner	det	naturig	og	hyggelig	å	rusle	en	tur,	med	eller	uten	hund	
eller	fiskestang.	Funksjonsblanding	er	kjennetegnet	for	”by”	og	
ingen	mener	vel	at	Flisvika	skal	være	en	boliggetto.

Behov	for	barnehage.	Avhengig	av	hvor	mange	av	boligene	som	
blir	fritidsboliger	eller	boliger	for	fastboende,	vil	behovet	for	
barnehage	som	skapes	av	denne	utbyggingen	være	en	barnehage	
med	to	eller	tre	avdelinger.	Barnehagetilbud	så	nær	boligene	vil	
dessuten	kunne	bidra	til	å	redusere	behovet	for	biltransport,	både	
lokalt	i	forhold	til	den	sårbare	situasjonen	i	et	etablert	og	historisk	
kulturmiljø	og	dessuten	globalt	i	forhold	til	utslipp.
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Nytt og gammelt - utfordringer og 
muligheter
Det	er	store	utfordringer	i	å	skape	et	samspill	mellom	nytt	
og	gammelt.		I	saksfremstilling	og	planbeskrivelse	er	disse	
utfordringene	og	de	valg	som	er	truffet	ikke	drøftet	og	
beskrevet.		Utfordringene	berører	terreng	og	volumoppbygging,	
sol	og	utsikt,	balkonger	og	terrasser,	hustyper,	materialbruk	
og	fasadebehandling.		Det	er	viktig	at	noen	av	de	gjeldende	
parametrene	i	dagens	Risør	gjenfinnes	i	den	nye	bebyggelsen.

Terreng	og	volumoppbygging

Terrenget	i	Flisvika	er	preget	av	en	stor	flate	etablert	ved	
utsprengning,	som	har	medført	en	steil	bakvegg.		For	å	kunne	
etablere	en	bebyggelse	som	slekter	på	naboskapet,	mangler	
det	rett	og	slett	terrengvolum	i	bakkant,	som	kan	gi	et	høyt	nok	
fundament	for	bebyggelsen.		Deler	av	dette	volumet	er	foreslått	
dannet	av	et	to-etasjes	parkeringsanlegg,	som	i	planen	er	tildels	
uheldig	eksponert	mot	sjøen.		Det	er	ikke	utenkelig	at	tilførte	
volumer	til	bakkant	av	Flisvika	ville	kunne	gi	basis	for	et	bedre	
utnyttet	boligområde	med	mindre	miljøulemper,	og	dermed	en	
tomtegevinst	som	kunne	spille	positivt	inn	i	regnskapet.

Vi	regner	med	at	flere	slike	muligheter,	som	tildels	er	på	
kommuneplannivå	har	vært	vurdert	i	forkant	av	reguleringsplanen:	
Haller	under	terreng	til	eksempelvis	idrettsformål,	flere	
kjellerparkeringsplasser	til	avlastning	av	gategrunnen	på	Tangen,	
forskyvning	av	masser	fra	eksisterende	utfylling	-	eller	andre	
mulige	måter	å	skaffe	masser/volum	på.		Også	denne	diskusjonen	
savnes	i	saksfremstillingen.

I illustrasjonsplanen er det illustrert 
store volum i tillegg til de viste 
boligblokkene - bl.a  under 
felles takterrasser.  Forholdet 
er ikke beskrevet eller omtalt i 
planbeskrivelsen, og innebærer 
betydelig mer bebyggelse enn hva som 
er omtalt (100 leiligheter).

Dette belyser at illustrasjonsplanen 
ikke er tilstrekkelig belyst eller 
bearbeidet som grunnlag for 
foreliggende reguleringsplan.

Tegningene er laget av PlanArk på 
grunnlag av informasjon supplert fra 
Myraker - illustrasjonsplanen med 
høyder

Snitt A-A

A

A
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Illustrasjonsplanen	gir	inntrykk	av	en	bebyggelse	i	småskala.		
Inntrykket	skapes	av	de	beskjedne	takflatene.		Ved	nærmere	
studier	er	volumene	formidable.		Under	felles	takterrasser	finnes	
store	volumer	som	ikke	leses	på	illustrasjonsplanen,	og	som	ikke	
er	nærmere	beskrevet	i	saksfremstillingen.

Sol	og	utsikt

Økte	krav	til	sol	og	utsikt	stiller	krav	til	en	bebyggelse	som	lett	
kommer	i	strid	med	den	typiske	Risørbebyggelsen	som	ligger	
langs	terrengkotene.		Myrakers	vinnerutkast	i	arkitektkonkurransen	
viser	eksempelvis	en	bebyggelse	med	fingre	ut	mot	sjøen,	hvor	
alle	leiligheter	får	utsikt	”mellom	fingrene”.		Dette	motivet	er	
nedtonet	i	innsendt	illustrasjon	som	nå	er	til	behandling,	men	
problemstillingen	er	viktig	ved	videre	arbeid	med	utforming	av	
bebyggelse.

Balkonger	og	terrasser

Private	uterom	er	høyt	skattet	av	moderne	boligkjøpere,	og	
representerer	også	en	stor	utfordring	i	forhold	til	Risørs	formspråk,	
med	lukkede	huskropper.		I	planen	er	det	stilt	krav	om	balkonger/
terrasser	på	minst	20	m2,	med	minimum	�	m	dybde.		Et	slikt	krav	
kan	få	alvorlige	konsekvenser	for	uttrykket,	som	ikke	er	diskutert	
i	saken.		Utforming	av	balkonger	og	terrasser	som	ikke	dominerer	
inntrykket	blir	en	viktig	oppgave	i	detaljplanleggingen.

Hustyper

I	den	illustrerte	bebyggelsen	har	de	enkelte	bygningene	en	
grunnflate	som	harmonerer	med,	og	tildels	er	mindre	enn	
eksisterende	bebyggelse.		Fasader	på	minimum	tre	etasjer	og	
slak	takvinkel	gjør	imidlertid	at	bebyggelsen	både	i	nær-	og	
fjernvirkning	blir	mer	enn	nødvendig	stedsfremmed.		En	brattere	
takvinkel	og	bruk	av	lavere	takelementer	som	knytter	bebyggelsen	
ned	mot	terrenget	kan	være	et	positivt	virkemiddel.

Rasjonell - moderne - kreativ - trendy
Store terasser - vindusbånd - fjordut-
sikt - heis til parkering - privat- men 
kanskje også monoton, stedsfremmed, 
hvorsomhelst
KONTRA
Variert - tradisjonsbærende - tidløs
Gateløp for vandringer, balkonger, 
nytolkninger, bearbeidet trearkitek-
tur- men kanskje også etterapende, 
lettvint, “brosjyrehus”NØDVENDIG 
DISKUSJON MANGLER HELT!
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Materialbruk	og	fasadebehandling

Bruk	av	treverk	er	krevet	i	bestemmelsene	og	det	er	derfor	
nærliggende	å	tenke	at	vesentlige	kvaliteter	i	forhold	til	Risørs	
særpreg	er	sikret.		Imidlertid	er	det	lite	av	Risørs	bebyggelses	
spesielle	kvaliteter	som	er	sikret.		Illustrasjonsplan	og	perspektiv	
viser	en	dekomponert	bebyggelse	der	balkonger	fremtrer	som	
skiver,	slikt	har	lite	til	felles	med	nabobebyggelsen.		Det	spesielle	
med	Risørs	bebyggelse	er	ikke	bare	at	det	er	brukt	tre.		Typisk	for	
den	etablerte	bebyggelsen	er	omsorgsfull	og	håndverksmessig	
dyktig	utforming	av	paneling	og	detaljer	i	listverk,	omramming,	
dører	og	vinduer.		Malte	paneler	slites	av	sol	og	vind.		De	
vedlikeholdes	jevnlig,	males,	skifter	farge,	får	små	tilføyelser	slik	
at	historien	bli	lesbar.		Det	bør	stilles	krav	til	like	omsorgsfull	
detaljering	av	den	nye	bebyggelsen	innenfor	et	moderne	
formspråk.		Det	er	ikke	tilstrekkelig	å	stille	krav	om	bruk	av	tre	og	
bestandige	materialer.

Kulturmiljø	ikke	utredet

Planbeskrivelsen	mangler	beskrivelse	av	kulturmiljø.	Dette	må	
kreves	i	planprogrammet.		Etter	vår	oppfatning	har	denne	saken	
nasjonal	interesse.

Bygging i sjøen – røveri av friområde
En	betydelig	del	av	bebyggelsen	er	foreslått	plassert	ute	i	
sjøen.		Konsekvensene	av	dette	er	at	en	viktig	del	av	strand-	og	
kailinjen	blir	brutt	og	privatisert.		Resultatet	er	dramatisk	for	den	
nærmeste	bebyggelsen	på	Tangen,	som	får	sin	naturlige	utsikt	
til	sjøen	blokkert	–	bokstavelig	talt	–	av	blokker	i	inntil	�	etasjes	
høyde	over	vannflaten.		Det	medfører	en	dramatisk	redusert	
bokvalitet	for	disse	beboerne,	og	et	tilsvarende	verdifall	på	deres	
eiendommer,	som	ikke	kan	betraktes	som	annet	enn	et	rent	røveri	
fra	utbyggers	side,	bifalt	av	kommunen	som	reguleringsmyndighet.		
Det	strider	mot	all	tradisjon	og	forståelse	av	sjøen	som	
allemannseie,	som	friområde.		En	åpenbar	sjanse	til	å	skape	
en	sammenhende	kaivandring	for	almenheten	blir	likeledes	
frarøvet	byen.	Innsendt	planforslag	viser	ikke	hvilke	konsekvenser	
utbyggingen	har	for	nabobebyggelsen.

Disse	momentene	styrker	ytterligere	behovet	for	å	videreføre	
planarbeidet	etter	forskriften	om	konsekvensutredning,	og	
utredning	av	alternativer	uten	bygging	i	sjøen.		

Trafikk og parkering
Økt	trafikkbelastning	og	utforming	av	Tangengata	som	
“miljøgate”	medfører	et	betydelig	tap	av	mer	eller	mindre	legale	
parkeringsmuligheter	langs	Tangengata.		Mangel	på	bilplasser	
er	et	stort	problem	for	eksisterende	bebyggelse	i	hele	byen.		Vi	
forstår	at	det	er	ment	å	legge	tilrette	for	at	en	del	plasser	for	
Tangenbebyggelsen	skal	kunne	avsettes	i	parkeringsanlegget	

FLISVIKA  - MER RISØR

TANGEN VEL - PLANARK JANUAR 2008
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under	fremtidig	bebyggelse.		Sikring	av	et	større	antall	plasser	
ville	trolig	være	velkomment	for	avlastning	av	den	hardt	belastede	
gategrunnen.		Vi	kan	imidlertid	ikke	se	at	planen	ivaretar	dette.

Juridiske konsekvenser
Er	planen	forståelig?		Forvaltningslovens	§	1�	omhandler	
utredningsplikten:

”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes.”

	Vedtak	skal	dessuten	begrunnes,	i	§	2�	fremkommer:”	

I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket 
bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I 
den utstrekning det er nødvendig for å sette parten 
i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også 
gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling 
vedtaket bygger på. ... De hovedhensyn som har vært 
avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, 
bør nevnes ... ”

Åpenhet	omkring	kommunens	målsettinger	kreves	også	i	
Plan-	og	bygningsloven	som	i	§	16-1	vektlegges	offentlighet	og	
informasjon:

”Planleggingsmyndighetene i stat, 
fylkeskommune og kommune skal fra et tidlig 
tidspunkt i planleggingsarbeidet drive en aktiv 
opplysningsvirksomhet overfor offentligheten om 
planleggingsvirksomheten etter loven. Berørte 
enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta 
aktivt i planprosessen.”

I	Plan-	og	bygningslovens	§	2�-1	påpekes	kommunens	ansvar	
for	å	gi	faglig	råd	og	dessuten	at	planene	skal	ha	en	entydig	og	
forståelig	form:

 ”Kommunestyret kan i dette øyemed gi det faste 
utvalget for plansaker de pålegg og generelle 
retningslinjer for arbeidet som trengs. Planene skal 
utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og 
forståelig form.”

Kommuneplanens	arealdel.		Det	mangler	kartskisse	eller	
beskrivelse	som	viser	forholdet	til	kommuneplanens	arealdel.	
Det	er	viktig	å	vise	hva	som	er	dagens	kystlinje	i	forhold	til	den	
som	foreslås.		I	saksfremstillingen	må	de	vesentligste	forholdene	
komme	klart	frem.

Utfylling?	Planen	viser	ikke	om	det	er	områder	som	forutsettes	
oppfylt.	Det	kommer	heller	ikke	frem	hvor	dype	evt	fundamenter	
må	være	eller	hvordan	evt	oppfyllinger	tenkes	å	utføres	mht	
skråningsvinkel	osv.

Fra Kritt’s konkurranseforslag
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Grøntstruktur.		Det	mangler	skisse	som	viser	hvilke	arealer	som	
inngår	I	framtidig	grøntstruktur	og	hvor	det	er	sikret	at	det	kan	
etableres	vegetasjon.

Offentlig	rom.		Det	redegjøres	ikke	for	hvordan	offentligheten	skal	
sikres	adgang	til	og	gjennom	området.	

Arkitektkonkurransen.		Tidligere	i	prosessen	har	utbygger	
frontet	arkitektkonkurransen	og	fått	positiv	omtale	i	pressen.		
I	arkitektkretser	regnes	det	som	positivt	at	det	avholdes	
arkitektkonkurranse	fordi	tomtas	muligheter	vil	kunne	bli	godt	
belyst.	Imidlertid	har	kun	vinnerutkastet	blitt	offentliggjort,	noe	
som	også	saksbehandler	synes	å	beklage.	Hva	som	har	vært	
vurderingskriteriene	er	heller	ikke	kjent.		PlanArk	har	lykkes	
i	å	finne	Kritts	utkast	på	internett.		Kritt	har	vist	en	noe	lavere	
utnyttelse,	samtidig	som	bebyggelsen	imøtekommer	svært	mange	
av	de	ønskene	naboene	har,	og	forholdet	til	den	verneverdige	
bebyggelsen	synes	å	være	bedre	ivaretatt.		Vi	finner	det	uheldig	at	
det	vises	til	at	det	har	vært	arkitektkonkurranse	uten	at	det	synes	å	
ha	bidratt	positivt	i	prosessen.

Rettigheter	til	båtplasser.		Det	vises	private	båtplasser	i	
planforslaget.	Det	står	ikke	omtalt	hvem	som	i	dag	har	rettigheter	
til	dette	arealet.		Slike	forhold	er	sannsynligvis	regulert	gjennom	
vannressursloven	eller	andre	lover,	men	det	burde	ha	vært	
problematisert	og	redegjort	for	i	saksfremstillingen.

Det	står	omtalt	at	båter	som	i	dag	har	plass	innefor	planområdet	
må	flyttes	til	et	”annet	sted”.		Konsekvensene	synes	derfor	ikke	å	
være	belyst.

Bestemmelser og plankart
For	enkelte	tema	er	det	ikke	samsvar	mellom	illustrasjoner	/	
beskrivelse	og	plankart	/	bestemmelser:

-	 Vegetasjonen	som	er	vist	på	illustrasjonsplanen	er	ikke	
sikret	i	bestemmelsene.

-	 Det	er	krevet	at	skjøtselsplan	skal	lages,	men	
gjennomføring	er	ikke	sikret.

-	 Utnyttelse	er	satt	til	BRA	10	000	m2.	Det	er	ikke	sagt	noe	
om	arealer	som	er	helt	eller	delvis	under	terreng	eller	om	
parkeringsarealene.	Disse	arealene	faller	dermed	innenfor	
reglene	for	beregning	av	arealer	og	inngår	i	bruksarealet	
på	10	000	m2.	Vi	skjønner	likevel	av	beskrivelsen	forøvrig	
at	parkeringsarealer	tilkommer	og	at	samlet	bygningsareal	
dermed	er	på	godt	over	10	000	m2.

-	 Parkering	for	naboene	som	mister	sin	nåværende	
gateparkering	er	ikke	sikret	i	planen.		Forslagsstiller	
skriver	at	de	vil	inngå	en	avtale	med	kommunen	om	å	
sikre	parkeringsplasser	i	garasjeanlegget.	Planforslaget	
har	ikke	tatt	inn	bestemmelser	som	sikrer	dette.	Det	
fremkommer	heller	ikke	hvor	mange	parkeringsplasser	det	
er	snakk	om.	Hvilke	betingelser	som	kan	være	aktuelle	

PLANEN SIKRER IKKE RESULTATET

Presentasjonen er ikke konsistent -
Det er ikke nødvendige sam-
menhenger mellom plankart og 
bestemmelser, beskrivelse og 
illustrasjonsplan(Skal det være pult-
tak?  Hjørne- til hjørneplassering, er 
grønt sikret, offentlig tilgjengelighet, 
garasjeplasser for Tangenbeboere)
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er	heller	ikke	beskrevet.	Er	det	snakk	om	leie	eller	salg	
og	evt	til	hvilken	pris?	Vil	plassene	reserveres	dem	som	
mister	nåværende	parkeringsplasser	eller	vil	dette	bli	
kommunale,	offentlige	parkeringsplasser	med	eller	uten	
betaling?	Dette	er	sentrale	spørsmål	som	bør	være	belyst	
før	saken	legges	ut	til	offentlig	ettersyn	og	løsningen	bør	
sikres	i	bestemmelsene,	evt	med	krav	om	at	det	inngås	slik	
avtale.

Nødvendige utredninger og vurderinger
Saksfremstillingen	er	mangelfull	mht	utredning	og	vurdering	av	
flere	av	disse	punktene:

-	 Sjekkliste.	I	saksfremlegget	fremgår	at	sjekkliste	for	
miljøverninteresser	er	fylt	ut.	Skjemaet	forutsettes	lagt	ved	
saken	ved	offentlig	ettersyn,	det	er	det	imidlertid	ikke.	
Evt	konklusjoner	fra	denne	er	heller	ikke	belyst	i	saken.		
Aktuelle	tema	i	sjekklista	er	konsekvenser	i	forhold	til	2)	
fisk	(hummer),	�)	100	meter	beltet	langs	sjøen	(både	mht	
landskapsvirkning	fra	sjøen	og	allmennhetens	tilgang	
til	og	langs	sjøen),	8)	kulturlandskap	10)	barn	og	unge,	
11)	Landskap	–	estetikk	–	stedskvaliteter	og	1�)	støy	
(veitrafikkstøy).

-	 ROSanalyse.	Det	opplyses	om	at	det	er	laget	en	Risiko	
og	sårbarhetsanalyse	(ROS)	for	anleggs-	og	driftsfasen.		
Slik	utredning	skal	ta	for	seg	menneskers	liv	og	helse,	
materielle	verdier	og	miljøaspekter	i	forhold	til	�.	person.		
PlanArk	regner	det	som	sannsynlig	at	det	er	flere	hendelser	
som	burde	ha	vært	vurdert	å	ha	uakseptabel	risiko,	og	at	
det	må	rettes	konkrete	risikoreduserende	tiltak	mot	disse	
for	å	oppnå	akseptabel	risiko.		Dette	gjelder	både	nærhet	
til	sjøen	og	sikring	av	skrenter,	usikkerhet	med	hensyn	til	
grunnforhold,	radon,	og	gjennomføring	av	byggeprosessen	
vil	medføre	situasjoner	der	tiltak	bør	vurderes.		
Klimautviklingen	kan	tilsi	både	mer	og	større	bølger	og	
usikkerhet	omkring	fremtidig	havnivå.		En	utfylling	i	sjøen	
med	bebyggelse	med	opp	til	1�	meter	høye	bygninger	
vil	måtte	kreve	spesielle	tiltak	mht	sikkerhet.		Det	er	ikke	
beskrevet	hvordan	evt	risiki	kan	reduseres	til	akseptabelt	
nivå.

-	 Kulturmiljø.	Planbeskrivelsen	mangler	beskrivelse	av	
kulturmiljø.	Under	pkt.	�.�	er	det	kun	referert	til	at	det	
ikke	finnes	kartfestede	kulturminner	i	planområdet.	
Forholdet	til	omgivelsene	må	vurderes,	det	er	det	
krav	til	både	i	Plan-	og	bygningsloven	(§	�4)	og	i	
Kulturminneloven	(§	2).		Dette	hører	hjemme	i	et	
planprogram.
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NY PLAN

Planutvalget må be om å få ny plan 
til behandling, og gi signaler om mål 
(“MER RISØR”)

Kommunen bidrar til å organisere 
en idédugnad (plansmie) hvor loka-
lbefolkning, utbyggere, politikere 
og fagfolk samarbeider for å avklare 
mål, muligheter og rammer

Veien videre
Det	bør	utarbeides	planprogram	etter	Plan-	og	bygningslovens	
bestemmelser.	Planprogrammet	vil	fastslå	både	hensiktsmessig/
lovpålagt	prosess,	foreslå	alternativer	og	fastslå	nødvendige	
utredninger.	Under	er	våre	viktigste	innspill	til	videre	prosess	og	
arbeidet	med	planprogram:

1.	 Reguleringsforslaget	må	lages	med	utgangspunkt	i	
vedtatte,	omforente	målsettinger	som	tematisk	omfatter	
blant	annet	hensynet	til	kulturmiljø,	nabolag,	det	
offentlige	rom,	landskap,	friluftsinteresser	på	land	og	
til	sjøs,	vegetasjon,	byutvikling	og	arkitektur.	Generelt	
bør	Risørs	spesielle	identitet	og	kvaliteter	diskuteres	og	
komme	tydelig	frem.

2.	 Før	utarbeidelse	av	ny	plan	bør	kommunen	og	
utbygger	i	fellesskap	arrangere	en	”plansmie”,	hvor	
befolkning	og	inviterte	fagfolk	setter	seg	sammen	og	
drøfter	mål,	virkemidler	og	muligheter.

�.	 I	en	plansmie	bør	man	vurdere	å	invitere	bl.a	
arkitekter	som	var	med	i	den	lukkete	konkurransen.


