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1.  BAKGRUNN

Innledning
Dette er et forslag til planprogram for arbeidet med reguleringsplan for boliger, hotell 
og næring med mer på Holmen i Risør kommune. Plantiltaket omfattes av forskrift om 
konsekvensutredning, og det skal i samsvar med forskriften utarbeides et planprogram 
som avklarer premissene for det videre planarbeidet. Forslaget til planprogram er 
utarbeidet av prosjekteringsgruppen ved Kritt Arkitekter AS og Østengen & Bergo AS, på 
vegne av Solsiden 1 AS som tiltakshaver, i samarbeid med Risør kommune.

Bakgrunn for planarbeidet
Holmen har fra to hundre år tilbake fungert som skipsbyggeverft. Nå er virksomheten 
opphørt, og arealet benyttes av  et elektrofirma og til marina og båtopplag. Arealet eies 
av Solsiden 1 AS. På areal i nord, ervervet av kommunen, er det etablert fiskerihavn 
med mottak. Solsiden Eiendom ønsker å utvikle Holmens attraktive beliggenhet til 
en aktiv og sentrumsnær bydel, og har i 2008 avholdt en arkitektkonkurranse.  Med 
foreliggende forslag til planprogram startes et reguleringsplanarbeid som er forankret i 
vinnerutkastet til Kritt Arkitekter og Østengen & Bergo Landskapsarkitekter. 

Formål med planarbeidet
Grunnlaget for arkitektkonkurransen er blitt til i forståelse med og etter drøftinger 
med administrasjonen i Risør kommune. Fra kommunalt hold er det spesielt fremholdt 
ønske om et nytt hotell på Holmen, samt at eksisterende næringsvirksomhet får gode 
rammebetingelser i fremtiden. Dette gjelder blant annet eksisterende fiskemottak på 
Holmen som brant ned sommeren 2008. Mottaket skal våren 2009 bygges opp igjen, i 
tråd med vinnerutkastets hovedgrep.

Risør 
sentrum

Kart som viser  planområdet for reguleringsplan Holmen.
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Prosjektet innebærer utvikling av en moderne og levende bydel tett inntil Risørs vakre 
og verneverdige bysentrum. Holmen ønskes utviklet som en utvidelse av byens sentrum 
med blant annet hyggelige gater, plasser, butikker og kafeer. Hensynet til den gamle 
trehusbebyggelsen søkes ivaretatt ved en bygningsmasse og –struktur som harmonerer i 
størrelse og tetthet med eksisterende bysentrum. 
Med den sentrumsnære beliggenheten kan behov for bilbruk reduseres i dagliglivet. 
Anleggs-/ og ettersituasjon kan by på trafikkmessige utfordringer for lastebiler og 
andre store kjøretøy. Parkering tenkes hovedsakelig løst i p-anlegg under bebyggelsen. 

Forslaget vil omfatte 
utvidelse av småbåthavnen 
mot indre havn, og noe 
båtopplag vurderes i p-
huset. Holmen vil kunne 
bli en svært attraktiv 
sjønær bydel med hyggelige 
strandpromenader i 
forlengelsen av Risørs 
sentrum.  

Gammelt maleri fra Holmen. Kilde: Risør kommune.

Oversikt med planområdet markert
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Om planprogram for reguleringsplan            

Planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i 
planarbeidet. Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig 
med kunngjøring av planoppstart. Etter at forslaget har vært til høring skal ansvarlig 
myndighet fastsette planprogrammet. I denne saken vil Risør kommune være ansvarlig 
myndighet.
Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeiding av planforslag med 
konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for 
planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives 
nærmere i planforslag med konsekvensutredning.
  

Beskrivelse av 
planområdet

Planområdet omfatter øya 
Holmen, sjøen omkring, 
Buviksveien og fjellveggen 
i  Hasalen, samt Steinvika 
og bryggene langs Solsiden, 
ihht. avgrensing vist på 
illustrasjon. Holmen er delt i 
to eiendommer: den nordre 
delen, ca 2 daa, er eid av 
Risør kommune, og rommer 
fiskemottak som pt. drives i 
et provisorium. Den største 
delen i syd, ca  15 da,  eies 
av Solsiden 1 AS og preges 
av det nedlagte skipsverftet 

som omfatter den store hallen, en nyere kontorbygning i tre etasjer fra 1998 og eldre 
verkstedsbygninger. På utearealet som benyttes til opplag av større fritidsbåter ruver den 
50 m høye kranen som kan løfte inntil 60 tonn. Moloen i vest er alment tilgjengelig og 
eies av Risør kommune, med tilhørende veirett. Øvrige arealer på landsiden eies av Risør 
kommune og en privat boligeier.

Holmen var opprinnelig flere øyer og små skjær, opp til ca 8 m høyde. Utviklingen av 
skipsverft og industri har medført at det i dag er én flat øy på ca kote 1,0- 2,0. På østsiden 
er strandlinja preget av røffe steinfyllinger, i vest inn mot indre havn en del eldre brygger 
og ganske nye steinmurer.  I vest ligger også en steindekket molo som skjermer indre 
havn for høy sjø.   
Nord for fiskemottaket ligger en fiskerihavn med brygger på Holmensiden og mot 
Buviksveien. Buviksveien er smal uten fortau. Fjellskjæringen på innsiden er ca 10 m 
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høy og fortsetter opp i åsen med spredt vegetasjon og enkelte boliger. Vest for Holmen 
er Steinvika, del av indre havn og innrammet av steinmurer mot Solsiden. Ut fra Solsiden 
strekker lange kommunale båtbrygger seg ut i bukta. På Holmen siden er det marina og 
private båtplasser langs bryggekanten, men også en mindre utstikker med båtplasser.     

Tiltakets influensområde er større enn planområdet og strekker seg så vel innover til 
sentrum og bykjernen som utover til seilleden innenfor skjærgården. Det er viktig at 
planens omfang og konsekvenser også for arealet utenfor planområdet belyses, da dette 
er av interesse for planleggingen av tiltaket.

Trafikkbildet
Holmen kan fra vest nås til fots og med bil fra Risør sentrum via Solsiden, som har 
vektbegrensninger som utelukker tungtrafikk. Solsiden omfatter meget verneverdig 
bebyggelse. Holmen kan også nås fra øst, utenfor sentrum, fra Rv 416  via Furumoveien,  
Buviksveien og Kranveien, som er fylkesveier. Buviksveien og Kranveien har stedvis 
ganske smal veibane, og mangler fortau, og betjener mange boliger, men har betydelig 
miljømessige verdier som en populær spasér- og trimvei i sjøkanten. Dagens tungtrafikk 
til fiskerimottaket benytter denne atkomst, noe som ikke er ukomplisert i forhold til 
myke trafikanter og boliger. Bybussen kjører også Solsiden, Buviksveien, Kranveien og 
Furumoveien. 
Holmen omgis i sommerhalvåret av mye båttrafikk, spesielt i vest som er innkjøring til 
indre havn. 
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Føringer og rammebetingelser

For Holmen gjelder følgende rammebetingelser trukket opp i overordnede planer og 
dokumenter:

 Rikspolitiske retningslinjer for en samordnet areal og transportplanlegging

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 
bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Retningslinjene er omfattende. Her 
gjengis kun et mindre utdrag:

”……..Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at 
det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik 
at transportbehovet kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan 
gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike 
transportmåter.

Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen 
i byggesonene i by- og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å 
bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.

Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til statlige normer 
og retningslinjer for miljøkvalitet. Ved planlegging av nye boligområder og veganlegg bør 
en søke lokalisering og utforming som ivaretar miljøkvalitet slik at behov for avbøtende 
tiltak i ettertid unngås. 

Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det.

Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen…….   ”

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging

RPR omfatter retningslinjer for  gjennomføringen av ordning med barnerepresentant 
(BR) i det faste planutvalg. Videre gir RPR føringer for sikring av barns oppvekstmiljø. 
Retningslinjene er omfattende. Her gjengis kun et mindre utdrag:

”……Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid 
er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 
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I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 
unge og voksne…”

Bevaringsområde for hummer

Fiskeri- og kystdepartementet etablerte i  2006  Risør havn og nære sjøområder 
fra Buvika i nord til Randvik i syd som bevaringsområde for hummer. Holmen med 
sjøområder er i sin helhet innenfor bevaringsområdet. Her er alt fiske unntatt med dorg, 
juksa, fiskestang og håndsnøre forbudt. Bevaringsklausulen omfatter ikke restriksjoner 
på anleggs- eller bygningsmessige tiltak, med mindre disse vil være i konflikt med viktige 
beiteområder som ålegrasenger og lignende.

Kommuneplanen 2006-2018

Holmen er i arealdelen vist som eksisterende tettstedsareal og kaianlegg. 
Kommuneplanen omtaler generelt om planlegging og utbygging. Kommuneplanen er 
omfattende. Her gjengis kun et mindre utdrag: 

”……Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal det søkes god tilgjengelighet for alle
befolkningsgrupper, herunder også personer med nedsatt funksjonsevne. Universell
utforming må fremstå som en overordnet strategi. Universell utforming omfatter 
planlegging, bygging, drift og forvaltning av bygninger, anlegg og uteområder, 
tjenesteproduksjon og service, salg av produkter og bruk av elektronisk  
informasjonsteknologi. For nye boliger skal universell utforming (livsløpsstandard) 
legges til grunn så langt det er mulig i forhold til bl.a. naturgitte forhold. For nye 
regulerings-/bebyggelsesplaner skal universell utforming være en naturlig del av 
planarbeidet, som vurderes på lik linje med andre momenter, og legges til grunn så langt 
det er mulig. 
 ..Det bør utarbeides et utbyggingsprogram….som skal ha særlig fokus på å gi tilbud om 
leiligheter og boliger for ungdom og yngre familier i etableringsfasen.

…All boligbygging skal ta nødvendig hensyn til kapasiteten på den enkelte skole
Ved planlegging og utbygging av nye boligområder skal det legges vekt på å utvikle gode
bomiljø. De løsninger som velges skal ta hensyn til den enkelte bolig og den enkelte 
beboers behov, men også ivareta hele boligområdets kvaliteter. Uteoppholdsareal 
og fellesareal skal ha gode møteplasser, egnede leke- og aktivitetsarealer med god 
tilgjengelighet og en helhetlig estetisk utforming av de fysiske omgivelser. Eksisterende 
vegetasjon og områdets naturgitte karakter skal i størst mulig grad bevares I kommunen 
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må det legges til rette for å opprettholde et livskraftig næringsliv. Dette også er en viktig 
forutsetning for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønstret. Tilrettelegging av 
næringsarealer må prioriteres og gjennomføres med utgangspunkt i en samordnet areal- 
og transportplanlegging. En strategi i tilrettelegging av arealer kan være å prioritere 
videre utbygging av eksisterende næringsområder fremfor å starte utbygging av nye.

”Det gode sted” må være målet ved planlegging og utbygging, og kriteriene for dette vil 
være
– gode offentlige rom, oversiktlig og identitetsskapende sentrum, gode offentlige 
tjenester, sosiale møteplasser, gode kulturtilbud, gode skoletilbud, redusert behov for 
bruk av bil, god kollektivtransport, gode gang- og sykkelveger/fortau, turområder/
parker, småbåthavn/marina, spesialbutikker m.m…..”

Moderne Trehusby

Risør Bystyre vedtok i april 2007 at Risør skal være den femte Moderne Trehusbyen 
i Norge. I samarbeid med nasjonale institusjoner har vernearbeidet i mange år i  den 
gamle trehusbyen blitt høyt prioritert. Byen står foran flere store byggeoppgaver og 
har derfor vedtatt at kommunen gjennom Moderne Trehusby skal bidra til en positiv 
utvikling av en fremtidsrettet og bærekraftig byggenæring. Målet er blant annet å bidra 
til ny arkitektur basert på bruk av tre som et hovedmateriale i alle nye byggeprosjekter, 
med respekt for Risør som en historisk trehusby.

Forslag til ny småhusbebyggelse i tre på Holmen, Kritt Arktiekter
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Kommunen arbeider for at følgende delmål skal gjennomføres: 
•	 Utvikle Risørs identitet med basis i moderne trearkitektur 
•	 Utvikle regionalt næringsliv 
•	 Etablere Risør som en arena/kraftsenter for utvikling av tre som materiale.   

Kommunale vedtak

Forslag til endret bruk av Solsiden 1 AS del av Holmen ble 20.04.06 forelagt 
Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester.  Forslaget omfattet endring fra 
industri til boligformål, fortrinnsvis fritidsboliger, eller en fri kombinert regulering 
bolig/fritid – alternativt fritak for boplikt,  overnatting/hotell og lettere næring. Følgende 
vedtak ble gjort med 4 mot 3 stemmer: 

”Reguleringsformål som bør finne sin plass på Holmen er:
bolig for helårsbruk
herberge/bevertning/hotell – overnatting/kurs/konferanser
allmennyttig formål – kunst/kultur/musikk (studio)
lettere næring – mindre håndverksbedrifter
parkeringsanlegg
friområdet – fellesområdet i tilknytting til molo i vest og vei/gangvei til samme
trafikkareal. ”
Saken ble ikke sluttbehandlet i bystyret etter ønske fra eier.

Fiskemottak
Nytt fiskemottak skal stå ferdig til sommeren 2009. 

Illustrasjon av nytt fiskemottak på Holmen, Kritt Arkitekter.
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Ny plan- og bygningslov

Miljøverndepartementet arbeider for å innføre ny plan- og bygningslov, lov nr. 71, fra 
1.juli 2009. Pr. mars 2009 foreligger ikke blant annet veiledninger, slik at praktisk bruk 
av loven i fremtidig planarbeid fremdeles ikke er kjent. Foreliggende planarbeid med 
reguleringsplan for Holmen vil imidlertid skje ihht. den nye loven, og de betingelser som 
denne setter vil gjelde for arbeidet. 

Aktuelle veiledere

•	 Forskrift om konsekvensutredning – planlegging etter plan- og bygningsloven, 
mai 2006,      Miljøverndepartementet

•	 Reguleringsplan Bebyggelsesplan rev. 1/11/01, Miljøverndepartementet 
– erstattes trolig av ny veileder i forbindelse med innføring av ny PBL

•	 Veg- og gateutforming, Normaler Håndbok 017 2008, Statens vegvesen
•	 Tilgjengelige bygg og uteområder, 2004, Norges Handicapforbund 
•	 Veinorm 1988, Risør kommune
•	 Veileder i miljørettet helsevern, 2760, med forskrift. Helsedirektoratet
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2.  UTFORDRINGER OG PROBLEMSTILLINGER

Planmessige utfordringer
Utvikling av Holmen byr på flere utfordringer: 

-Forholdet  til verneplanen for Risør sentrum av 22.10.1991 
Planområdet berører litt av verneplanens område i  nordøst, spesielt på vei-/landsiden 
av brua over til Holmen. For øvrig er planområdets nærhet til hovedområdene i 
verneplanen og planens intensjoner viktig å forholde seg til. I verneplanen er  hele 
planområdet lagt ut som spesialområde bevaring. Den har som mål primært å bevare 
og videreutvikle de historiske, antikvariske, arkitektoniske , kulturelle og miljømessige 
verdier som Risør representerer, men har også som formål å utvikle bysentret.
Planen søker å legge til rette for at Risør opprettholder og gradvis utvikler sine 
sentrumsfunksjoner for bolig, næringsliv og arbeidsplasser , samt også å legge til rette 
for å øke utnyttelsesgraden i sentrum. 

                  

- Estetikk, landskapsvirkning
Holmen avgrenser indre havn i øst, og avslutter dagens sentrum mot båtleden og 
skjærgården. Det foreligger sterke estetiske og landskapmessige hensyn ved utformingen 
av øya.  

- Trafikk
Holmen som by-/boligområde vil generere en annen trafikk enn i dag. Dette vil få 
innvirkning på begge atkomster, hhv. via sentrum og Solsiden, og fra  Frydendal, Rv 416, 

Det historiske sentrum i Risør med Holmen i forgrunnen.
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via Furumoveien, Kranveien og Buviksveien. Blant annet vil dette få konsekvenser for 
fotgjengerforbindelsen inn til sentrum som i dag er dårlig med manglende fortau nord 
for brua.

 - Parkering
Det vil være aktuelt med parkering for beboere, næringsliv og besøkende. Eventuell 
parkering for beboere utenfor Holmen som i dag har dårlige parkeringsmuligheter kan 
også vurderes. Det samlede behov for parkering, evnt. også muligheter for båtopplag i  
p-hus vinterstid,  må vurderes. Det bør også vurderes parkering for besøkende busser.

-Båthavner
Mange nye boliger på Holmen vil medføre behov for utvidelse av småbåthavner. Indre 
havn har i dag store båthavner. Utvidelse medfører estetiske utfordringer i et småbymiljø.

 -Miljøbelastninger – trafikk, støy, støv, lukt 
Holmen som byområde vil generere trafikk  på land og i sjø, i anleggsperioden og i 
varig drift. Eventuelle miljøbelastninger ved økt trafikk, støy, støv og lukt (bl.a. fra 
Fiskemottaket) vil kunne være en aktuell problemstilling. Dette bør utredes nærmere i 
form av trafikk og støyanalyse. 

Basert på tidligere industrivirksomhet bør eventuelle forurensnings- og øvrige 
miljøtekniske forhold utredes nærmere i form av en miljøteknisk undersøkelse. 

-Geoteknikk – grunn og sjø
På Holmen vurderes det muligheter for mindre utfyllinger i sjø og å grave ut en kanal ved 
fiskemottaket. I tillegg vurderes det muligheter for å tilby parkering sprengt ned i fjell. 
Dette bør utredes nærmere i form av en geoteknisk rapport som fokuserer på kartlegging 
av fjelloverflaten med tanke på fundamenteringsforholdene for nye bygg og mulig 
utsprengning for p-kjellere. I tillegg til grunnboringer bør også sjødybder kartlegges, for 
eventuelt å vurdere muligheten for landinnvinning ved utfylling i sjø.  

Antatte virkninger
Utbygging av Holmen antas å få konsekvenser og virkninger for følgende:

- kulturmiljøet, 
ny arkitektur og byutforming som nærmeste nabo til Risørs vernede sentrumsbebyggelse  

- landskap og bymiljø, 
Størrelse på bygningsmasse, høyder, i forhold til omkringliggende heier, som del av et 
større byrom med gammel trehusbebyggelse i  2-3 etasjer, offentlige plasser, promenader, 
utfylling og utbygging i sjø, båthavner mm
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- bomiljø,  
leke- og oppholdstilbud, uterom, forhold mellom fastboende,  fritidsbebyggelse og 
publikum, på Holmen og i nabolag 

- grønnstruktur, rekreasjon og friluftsliv, 
stier, gangveier, promenader, grøntareal og beplantninger

- barn og unge, 
sports- og aktivitetsarealer, møteplasser bading, lekeområder  

- trafikale forhold, 
atkomstveier, bru, gangveier og fortau for myke trafikanter, biler, tungtransport, 
renovasjonsbil,  kollektivtransport og lokalisering av busstopp, parkering, båttrafikk,
fokus på virkninger for sårbare trafikanter som  barn, eldre og personer med nedsatt 
funksjon   

- tilgjengelighet, 
universell utforming, terrengforming, lesbarhet, HC-parkering, kundeparkering, 
tilgjengelighet til strandsonen
 
-naturmiljø,
utfyllinger (på østsiden),  og utbygging i sjø

Kotekart over 
sjøbunnen 
utenfor  
Holmen.
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-forurensning, 
fra marina, i anleggsfasen
 
- samfunnsøkonomi, 
arbeidsplasser, skatteinntekter, behov for offentlig infrastruktur, drift- og 
vedlikeholdskostnader, 

 - kommunalteknikk, 
kapasitet på offentlig vann- og avløpsnett, renovasjon, fjernvarme, miljøvennlige 
energiformer  

- helse, 
folkehelse- i anleggsperioden og i ettertid,  forebyggende tilbud, behandling
                
- klima, 
lokalklima, vind, CO2 utslipp, havstigning og ekstremvær.
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3.  ALTERNATIVE  LØSNINGER FOR AREAL OG UTVIKLING

0-alternativet 

Gjeldende reguleringsplan 23.01.97 for Fiskerihavna, Holmen for øvrig, Hasalen og de 
nære sjøområdene vil være 0-alternativet som planforslaget skal sammenliknes med 
og vurderes mot. Planen omfatter Solsiden 1 AS sin tomt med omkringliggende sjø 
hovedsakelig lagt ut til industri, marina og trafikkområde i sjø. Fiskerihavna omfatter 
kommunens areal samt brygger på Hasalensiden, som avsluttes i en molo ut fra 
Buviksveien. Øst for denne er det satt av område for badehus. Planen tilrettelegger for 
en større industriutbygging slik at næringsliv og arbeidsplasser på Holmen skulle kunne 
sikres og utvides.
Det er også planlagt molo på østsiden 
av Holmen, i tillegg til eksisterende 
på vestsiden.  Atkomst til Holmen 
over brua og inn på øya er lagt ut 
til felles avkjørsel og gangvei, som 
er et privat formål. Retten til almen 
ferdsel ut til moloen i vest er sikret i 
reguleringsbestemmelsene. Kommunen 
har rett til fri og uhindret atkomst til 
begge moloene. Fortøyning av båt er 
kun tillatt for kortere tid i forbindelse 
med om bord- og ilandstigning på 
vestsiden av moloen.
Planen omfatter også offentlig 
småbåthavn i Steinvika 
Planen vektlegger gjennom 
reguleringsbestemmelsene at 
bebyggelsens form  mm skal gis en god 
arkitektonisk utforming, og at estetiske 
verdier skal tillegges stor vekt i området, 
på land og i sjø.  

Alternative løsninger for utvikling  
(konkurranseutkast m/bearbeidinger)

Vinnerforslaget til Kritt Arkitekter og Østengen & Bergo Landskapsarkitekter danner 
grunnlaget for arbeidet med planprogrammet og påfølgende reguleringssak. Forslaget er 
basert på følgende premisser:
Holmen skal utvikles som en moderne og levende bydel i samklang med Risørs vakre og 
verneverdige bysentrum. Byens kvaliteter skal etterstrebes med tydelige offentlige gater, 

Eksisterende reguleringsplan for Holmen
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plasser og promenader som inviterer til bruk og aktivitet. En kombinasjon av boliger, 
hotell, sjøsenter, fiskemottak og annen næringsvirksomhet vil medvirke til å skape et rikt 
og variert miljø. Utomhusanlegget utformes slik at Holmens landskap fremstår variert, 
frodig og spennende med en klar grønn profil.  Det skal tilrettelegges for småbåthavn, 
badeanlegg, lekeplasser og arealer for utendørsaktiviteter. Parkeringsanlegg legges under 
terreng og et bilfritt anlegg etterstrebes.

Hensynet til den gamle trehusbebyggelsen søkes ivaretatt med en ny bygningsmasse 
som harmonerer både i målestokk og struktur med eksisterende bebyggelse. 
Bygningsstrukturen er utformet som tett trehusbebyggelse innenfor et stramt og klart 
plangrep med muligheter for en stor grad av fleksibilitet. Hotellet lokaliseres mot syd og 
Stangholmen og utformes som et signalbygg som vil være en introduksjon til Risør havn.
Prosjektet omfatter ca. 9000m2 boliger, ca. 3500m2 næringsareal inklusive hotell, 
konferanse, bevertning, sjøsenter og forretningsareal samt 600m2 fiskemottak. Videre er 
også innpasset ca. 6500m2 for parkering, boder og teknisk areal. Arealene er foreløpige 
og vil være gjenstand for bearbeidelse i planprosessen.

Bearbeidet konkurranseutkast, Kritt Arkitekter og Østengen & Bergo.
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4.  UTREDNINGER OG KUNNSKAPSBEHOV

Utredninger om miljø, naturressurser og samfunn

Formålet med lovbestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til 
miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen, 
og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres. 
Behovet for utredninger i forbindelse med planarbeidet bestemmes av både formelle 
forhold og alminnelige regler for god planlegging. I begge tilfeller er det stedet/
planområdet i kombinasjon med selve planoppgaven som er utgangspunktet for behovet, 
men de formelle reglene rundt saksbehandlingen er noe mer omfattende ved et formelt 
krav om konsekvensutredninger som i dette tilfellet.
Utredningen skal i dette tilfelle ta utgangspunkt i virkningene av planforslaget for 
utbygging av Holmen til et byområde. Planforslaget utvikles på bakgrunn av dette 
alternativet og vurderingene som gjøres i forbindelse med konsekvensutredningene.

Det må påpekes at de ulike utredningene skal tilpasses tiltakets omfang. Det må derfor 
ikke forstås slik at en ”utredning” tilsvarer en omfattende rapport, men heller en 
redegjørelse for virkningene, og avklaringer av forhold under det aktuelle deltema, som 
ledd i en helhetlig konsekvensutredning.  

   
Kunnskap for utvikling av planen

For å utvikle reguleringsplanen antas at det er behov for kompetanse innen

•	 Arkitektur
•	 Grønnstruktur
•	 Barn- og unges bruk av området
•	 Tilgjengelighet for alle
•	 Naturmiljø
•	 Geoteknikk
•	 Samfunnsøkonomiske konsekvenser
•	 Kommunalteknikk
•	 Helse
•	 Klima

Konsekvensutredningsprogram 

Utbygging av Holmen vil medføre behov for utredninger av følgende:

•	 Konsekvenser for miljø – bomiljø, støy og luft, bymiljø og landskapsvirkning, 
forurensninger i sjø og i bakken
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•	 Kulturmiljø – kulturmiljø på land, kulturmiljø i sjø
•	 Konsekvenser for samfunn – trafikk – vei – sjø - rekkefølge
•	 Risiko- og sårbarhet (ROS) – bl.a. havstigning

Konsekvenser for naturressurser antas ikke å være aktuelt å utrede, da det  ikke 
forekommer kommersielle interesser for naturressurser innenfor planområdet.

Oversikt over konsekvensutredningstema,
foreliggende data og metodikk
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5.  INFORMASJON OG MEDVIRKNING

Det må legges til rette for en bred og inkluderende medvirkningsprosess i forbindelse 
med utarbeiding av reguleringsplanen som sikrer at ulike interesser blir ivaretatt.
Opplegget for medvirkning er ikke ment å være uttømmende. Behovet må vurderes 
fortløpende etter hvert som prosjektet skrider frem og nye problemstillinger og 
interessefelt oppstår. 
Den eksterne medvirkningsprosessen skal sikre at allmennheten, 
interesseorganisasjoner og offentlige instanser gis tilfredsstillende anledning til 
å komme med innspill. Det er særlig viktig at naboene og de næringsdrivende på 
Holmen aktiviseres og inkluderes i planprosessen ettersom disse skal leve tett inntil 
Holmen og sterkest vil erfare konsekvensene ved utvikling og drift av prosjektet. Det 
vil være hensiktsmessig å involvere velforeninger, sentrumsforeninger, kommunens 
barnerepresentant og eventuelt andre grupper med særinteresser i planområdet.

Aktuelle medvirkningsopplegg inkluderer:
•	 Høringsopplegg etter plan- og bygningsloven (varsel om planoppstart, offentlig 

ettersyn, annonsering i lokalaviser)
•	 Samrådsmøter/planforum med offentlige instanser
•	 Åpne informasjonsmøter for befolkningen
•	 Særmøter med spesielle parter etter behov/ønske
•	 Etablering av hjemmeside på internett for prosjektet med løpende informasjon 

og postkasse for kontakt  

Prosessene er dynamiske, og det er viktig at medvirkningsopplegget tilpasses framdriften 
i prosjektet. Det bør foretas en kontinuerlig vurdering av behov for samrådsformer, i 
dialog med Risør kommune og øvrige instanser, for å sikre optimal involvering gjennom 
hele planprosessen.
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6. FREMDRIFT

Fremdriftsplan 2009 - 2010.  
Blått er arbeid utført av Risør kommune.  
Orange er arbeid utført av Kritt Arkitekter og Østengen og Bergo.


