
1.1 Reguleringsbestemmelser 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HOLMEN, I RISØR KOMMUNE. 

Kommunens arkivsaksnummer: 

Planforslag er datert: 04.01.2010 Revidert: 1.02.2011 

Dato for siste revisjon av plankartet: 1.02.2011 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 1.02.2011 

Dato for godkjennelse: 26.08. 2010 

 

§1  AVGRENSING 

Det regulerte området er vist på plankart datert/revidert  1.02.2011 

 

§2  FORMÅL 

Området reguleres til: 

Bebyggelse og anlegg 

Næring 

– Hotell/ overnatting     D1 – D2 
– Industri       A 

 
Andre typer bebyggelse og anlegg 

– Renovasjonsanlegg 
– Lekeplass 

 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål: 

– Bolig/fritidsbolig/forretning    B1 
– Fritids- og turistformål/bolig/fritidsbolig/- 
 forretning/hotell     B2 – B3 
– Fritids- og turistformål/bolig/fritidsbolig/- 

hotell       C 
– Bolig/ fritidsbolig/ forretning/kontor            E1  
–  Fritids- og turistformål/bolig/fritidsbolig/- 

forretning/kontor     E 2 
– Bolig/fritidsbolig                                          F1 – F2 
– Fritids- og turistformål/bolig/fritidsbolig/- 

forretning      G 
 



Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 

– Kjøreveg      S1 – S3 
– Fortau 
– Gatetun 
– Gangveg/gangareal 

 
Havn 

– Kai  
 

Parkeringsplasser 

– Parkeringsplasser 
– Parkeringsanlegg 

 
Angitt samferdselsanlegg kombinert med andre angitte hovedformål 

– Gangareal/marina 
– Gangareal/ hotell 

 

Grønnstruktur 

Friområde       L1 – L2 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Ferdsel  

Farleder       

– Havneområde i sjø     T1 – T3 
– Småbåthavn      U1 – U2 

 
Friluftsområde 

– Badeområde      V1 – V2   
 

§ 3  HENSYNSSONER 

3.1 Frisikt 

I frisiktsoner tillates ikke hindre over 0,5 m over kjørebane. 

 

3.2  Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

Reguleringsplan for Risør sentrum, datert 22.10.1991, skal fortsatt gjelde. 

 

§4  FELLESBESTEMMELSER 



4.1  Rekkefølgekrav 

4.1.1 Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal byggeplan for 

trafikktiltak på Buviksveien, S1, samt S2, være godkjent av Statens vegvesen og kommunen. 

4.1.2 Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det foreligge tiltaksplan 

for håndtering av forurensing i grunnen. 

4.1.3 Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet må det foreligge 

grunnundersøkelser og dokumentasjon av fundamenteringsmetoder. 

4.1.4 Før det gis igangsettingstillatelse for områdene B1 – B3, C, D1 – D2, E1 – E2, F1 – F2, G, S2 – 

S3, T2, U2 og V, skal det foreligge godkjent utomhusplan for Holmen.  

4.1.5 Før det gis igangsettingstillatelse for områdene B1-B3, C, D1-D2, E1-E2, F1-F2, G, S2-S3, T2-

T3, U2 og V, skal det foreligge godkjent kommunalteknisk plan for Holmen. 

4.1.6 Før igangsettingstillatelse for bebyggelse i områdene B1 – B3, C, E1 – E2, F1 – F2 og G kan gis 

skal det foreligge en fargeplan for alternative farger på deler av fasadene, godkjent av Risør 

kommune. 

4.1.7 Trafikktiltak på Buvikveien v/Hasalen skal i hovedsak være ferdigstilt før utbyggingen av 

Holmen starter. 

4.1.8 Påbegynt bebyggelse skal feltvis ferdigstilles fortløpende, og senest ett år etter at det er gitt 

midlertidig brukstillatelse for byggetiltak skal tilhørende uteområder være opparbeidet i tråd 

med utomhusplanen.  Senest samtidig med at første bolig får midlertidig brukstillatelse skal 

det være opparbeidet tilhørende lekeareal i samsvar med reguleringsplan/illustrasjonsplan. 

Dersom brukstillatelse blir gitt på vinteren skal lekearealet være ferdig opparbeidet 

påfølgende vår. 

 
4.2  Dokumentasjonskrav 

4.2.1 Vegplaner: 

 Byggeplan for Buviksveien, S1, skal utføres ihht. Statens vegvesens normer 

 Plan for S2 og S3 skal utføres ihht. kommunale krav 
 

4.2.2 Utomhusplan i målestokk 1:500/ 1:200 som viser disponering av arealet skal dokumentere: 

 Funksjonsangivelse 

 Bebyggelsens plassering 

 Atkomstforhold, interne veger, sykkel- og bilparkering, samt miljøstasjoner 

 Opparbeiding av offentlige trafikkområder, gangveier, brygger, småbåthavn, lekeplasser 
og grøntarealer 

 Terrengendringer (høyder), murer, kanter, avslutning mot sjø 

 Belysning av uteområder 
 

 

4.2.3 Teknisk plan i målestokk 1:500/ 1:200 som viser tekniske anlegg: 



 Kommunaltekniske anlegg, vann- og avløpsnett, overvannsløsninger 

 Elektriske kabler, høyspentanlegg 

 Renovasjonsløsninger 

 

4.2.4 Søknad om tillatelse til tiltak skal vedlegges/angi:  

 Detaljert /målsatt situasjonsplan for det enkelte tiltak, som viser 
anleggenes/bygningenes plassering med høydeangivelse for dekker/gulv, gesims og 
møne. 

 Utforming av takterrasser, rekkverk på gesims, pergola og lette konstruksjoner 

 Terrenglinjer med koteangivelse før og etter bygging.  

 Kommunen kan i tillegg til situasjonsplanen kreve annen dokumentasjon som snittlinjer, 
perspektivtegninger, oppriss, dokumentasjon av eksisterende vegetasjon mv. 

 Brannrapport 
 

4.2.5 Grunnundersøkelse av forurenset grunn skal dokumentere: 

 Geotekniske vurderinger av byggegrunnen med prinsipp for fundamentering av tiltak på 
Holmen. Det skal dokumenteres at tiltakene kan utføres på en måte som gjør at de tåler 
de påkjenninger de kan bli utsatt for. 

 Tiltaksplan i henhold til SFTs veileder 91.01, ”Veiledning for miljøtekniske 
grunnundersøkelser”, for håndtering av mulig forurensing i grunnen. 

 

4.3  Automatisk freda kulturminner  

Dersom det oppdages fornminner i området må disse meldes til rette myndighet, jf. §8 i lov om 

kulturminner. Pålegget gjelder også dersom kulturhistorisk materiale under vann påtreffes, eller ved 

mistanke om at slikt har skjedd eller kan skje.  

 

4.4   Høyspenningsanlegg  

Gjelder høyspentlinje og transformatorstasjon. Høyspenningsanlegg kan innpasses i planområdet i 

henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter.  

 

4.5   Kabler 

Alle interne kabler skal legges i bakken. Det skal tilstrebes at alle kabler og ledninger legges i samme 

trasé.  

 

4.6   Unntak  

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan når særlige grunner taler for det tillates av 

kommunen innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

 

 



§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

5.1  Fellesbestemmelser bebyggelse og anlegg 

5.1.1 Plassering av bebyggelse og grad av utnyttelse er angitt i plankartet. Byggegrenser er 

identiske med områdegrensene. Samlet utnyttelse for feltene B1 – B3, C, D1 – D2, E1 – E2, F1 

– F2 og G skal ikke overstige BRA = 12 800 m². I tillegg kan det anlegges parkeringshus, 

sjøsenter og hotellkjeller under terreng, samt trapp/heisbygninger, balkonger og overbygg/ 

tak på terrasser.  Maksimal BYA og maksimal gesimshøyde er angitt i plankartet. I tillegg 

tillates 3,0 meter oppbygg over definert gesims for trapp- og heiskjerne.  

5.1.2 Laveste kote overkant gulv skal være +2,5. Kjellerrom, parkeringsanlegg med mer under 

dette nivå må sikres mot vanninntrenging. 

5.1.3 Bebyggelse må sikres ved teknisk utførelse mot radoninntrenging i rom. 

5.1.4 Det skal etableres anlegg for vannbåren varme til alle nye bygningsformål, med 

sjøvannsbasert varmepumpe. 

 

5.2  Næringsvirksomhet 

5.2.1  Hotell/ overnatting   (D1) 

I området kan det oppføres bygning til hotell/ overnattingsformål, herunder også konferanse 

og bevertning. Bebyggelsen skal holde høy arkitektonisk verdi. Avfallshåndtering forutsettes 

løst i felles renovasjonsanlegg. Parkeringsbehov forutsettes løst i felles parkeringsanlegg. Det 

skal avsettes areal for gangvei langs sjøen. Hotellets fellesarealer skal utformes universelt.  

 5.2.2  Hotell/ overnatting   (D2) 

I området kan det oppføres bygningsenheter for overnatting som del av øvrig hotelldrift. Det 

kan også tillates formål som garderobe, toaletter eller dusj til badeanlegg.  50 % av anlegget 

skal utformes universelt. 

5.2.3  Industri     (A) 

Det tillates oppført bebyggelse og anlegg for fiskemottak. Bebyggelsen skal holde høy 

arkitektonisk verdi. Det tillates fiskeforedling, kontordrift, en gros- og detaljhandel, catering 

og servering i tilknytning til fiskemottaket. I forbindelse med drift av fiskemottaket må 

nødvendige tiltak iverksettes for å minimere forurensninger som støy, lukt og andre utslipp i 

luft samt utslipp i vann. 

 

5.3 Andre typer bebyggelse og anlegg 

5.3.1 Renovasjonsanlegg 

Det skal innpasses felles renovasjonsanlegg for bolig- og fritidsboliger samt båthavn  i 

dypoppsamlingsanlegg eller liknende system. Det skal settes av/innpasses renovasjonsanlegg 

for næringsvirksomheten, herunder sjøsenter/marina i parkeringsanlegget – alternativt annet 

godkjent sted i planområdet.  

 



5.3.2 Lekeplasser 

Lekeplasser  skal innpasses som vist på plankart og utstyres og vedlikeholdes i henhold til 

forskrift. Lekeplassene skal utformes universelt.  

 

5.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål: 

5.4.1 Fellesbestemmelser. 

I tillegg til fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg gjelder følgende:  

Bebyggelsen skal utformes i samklang med bebyggelsen i Risør sentrum. Bebyggelsen skal 

oppføres hovedsakelig med trepanel av varierende utførelse. Bebyggelsen skal i hovedsak 

være hvitmalt. Bebyggelsen skal ha flate tak. Takflatene skal dekkes med sedum, elvegrus 

eller trelemmer. På tak (4. etasje) i felt B2 – B3, E1 – E2 og G kan tillates oppbygg som ikke 

skal ha større gulvareal enn 40 % av underliggende etasje. Oppbygg på tak kan romme trapp- 

og heisareal, oppholdsrom og overbygde terrasser. Solavskjerming på takterrasser skal skje 

hovedsakelig ved permanente bygningsmessige elementer som tak, pergola eller lignende, 

som er integrert i og harmonerer med øvrig arkitektur. Løse elementer som parasoller og 

markiser kan utelukkende benyttes i tråd med sameievedtekter som forutsettes godkjent av 

kommunen. Avfallshåndtering skal løses i felles renovasjonsanlegg. Det skal beregnes 

minimum 1,25 parkeringsplass pr hotellrom, bolig- og fritidsbolig. Det skal beregnes 1 

parkeringsplass pr 50 m² forretnings- og kontorareal. Parkering skal løses i felles 

garasjeanlegg. I felt B2-B3, C, E2 og G skal det til sammen settes av minimum 1600 m2 til 

fritids- og turistformål som minimum 9 måneder pr. år skal leies ut i samlet drift av hotell. 

Denne heftelsen skal tinglyses på den aktuelle eiendom og inntas i skjøtet for den enkelte 

bolig. Minimum 20 % av boliger, fritidsboliger, fritids- og turistanlegg skal være universelt 

utformet. 15 % av boliger, fritidsboliger, fritids- og turistanlegg utformes slik at de ved 

eventuelt fremtidig behov kan tilpasses universell utforming. Dette gjelder bredde på 

trapper, ganger og dører samt trinnfri atkomst ved innganger og til balkonger og terrasser, 

samt størrelse på bad. Forretningsareal skal være på bakkeplan med universelt utformet 

atkomst. 

5.4.2  Bolig/ fritidsbolig/ forretning      (B1) 

I området kan det oppføres bebyggelse til bolig-, fritidsbolig- og forretningsformål. I felt B1 

skal bebyggelse i nivå med parkeringsanlegg ikke medtas i grad av utnytting. Allment 

tilgjengelig gangsti gjennom L2 skal innpasses på del av B1. Det tillates bygget sjøsenter i ett 

plan under bebyggelsen/ terreng, som del av volum for parkeringshus. Det skal ikke regnes 

utnyttelsesgrad for sjøsenteret.  Sjøsenteret skal tilknyttes marina T2 og T3, og benyttes til 

salg, service og utstilling. Som del av sjøsenteret kan innpasses et verksted for båtmotorer. 

Tiltak mot brann skal utføres i henhold til forskrift. I forbindelse med drift av sjøsenteret må 

nødvendige tiltak iverksettes for å minimere forurensninger som støy, lukt og andre utslipp i 

luft samt utslipp i vann. 

5.4.3  Fritids- og turistformål/ bolig/ fritidsbolig/ forretning/ hotell  (B2 – B3) 

I området kan det oppføres bebyggelse til fritids- og turistformål, bolig-, fritidsbolig-, 

forretning- samt hotellformål. Ved ulike formål i samme vertikale seksjon skal boligene/ 



fritidsboligene ligge øverst. Boliger/ fritidsboliger skal ha separat inngang fra øvrige formål. 

Kjøre- og fotgjengeratkomster til parkeringshus kan innpasses.  

5.4.4  Fritids- og turistformål/ bolig/ fritidsbolig/ hotell    (C) 

I området kan det oppføres bebyggelse til fritids- og turistformål, bolig-, fritidsbolig- samt 

hotellformål. Ved ulike formål i samme vertikale seksjon skal boligene/ fritidsboligene ligge 

øverst. Boliger/ fritidsboliger skal ha separat inngang fra øvrige formål. Som hotellrom skal 50 

% utformes universelt. 

5.4.5 Bolig/ fritidsbolig/ forretning/ kontor     (E1 ) 

I området kan det oppføres bebyggelse til bolig-, fritidsbolig-, forretnings- eller kontorformål. 

Det skal avsettes areal for gangvei/ fortau/ arkade langs østre side. 

5.4.6 Fritids- og turistformål/ bolig/ fritidsbolig/ forretning/ kontor  (E2 ) 

I området kan det oppføres bebyggelse til fritids- og turistformål, bolig-, fritidsbolig-, 

forretnings- eller kontorformål. Det skal avsettes areal for gangvei/ fortau/ arkade mot 

kjørevei frem til gatetun. Ved ulike formål i samme vertikale seksjon skal boligene/ 

fritidsboligene ligge øverst. Boliger/ fritidsboliger skal ha separat inngang fra øvrige formål. 

5.4.7 Bolig/fritidsbolig        (F1 – F2) 

I området kan det oppføres bebyggelse til bolig- eller fritidsboligformål.  

5.4.8  Fritids- og turistformål/bolig/ fritidsbolig/forretning   (G) 

I området kan det oppføres bebyggelse til fritids- og turistformål, bolig-, fritidsbolig- eller 

forretningsformål. Ved ulike formål i samme vertikale seksjon skal boligene/ fritidsboligene 

ligge øverst. Boliger/ fritidsboliger skal ha separat inngang fra øvrige formål. 

 

§ 6  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

6.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

6.1.1 Kjøreveger skal opparbeides i henhold til plankartet. 

6.1.2 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt.  

6.1.3 Avgrensing mot fortau skal skje med kantstein av granitt. 

6.1.4 Alle veger, gatetun, fortau og gangareal skal være åpne for allmenn ferdsel. 

 

6.2  Veg 

6.2.1 Kjøreveg        (S 1)  

S1 er offentlig veg – fylkesveg nr. 8. Det tillates anlagt boder under veg.  

6.2.2  Kjøreveg        (S 2) 

Vegen skal anlegges som bru over sundet. Vegen er offentlig veg – kommunal veg. 

6.2.3  Kjøreveg       (S 3) 



Buss og lastebil kan tillates å snu i vendehammer. Avkjørsler til veien skal ha sikt lik 4 x 30 m, 

over 0,5 m høyde. Sikten regnes fra et punkt 4 m fra vegkant inn i senter av avkjørselen, og 

30 m langs kant av privat veg. Vegen er offentlig veg – kommunal veg. 

6.2.4  Fortau 

Fortau skal utformes universelt.  Boder kan tillates under fortausareal langs Buviksveien.  

6.2.5  Gatetun 

Kjørebanen skal ha minimum bredde 3,5 m med møteplasser i tillegg. Kjørebanen skal ha et 

fotgjengervennlig belegg. Det tillates ikke parkering i gatetunet. Lastebil kan tillates å snu i 

vendehammer.  Plassen og amfiet foran hotellet kan i perioder benyttes/ disponeres 

kommersielt og kulturelt av hotellet til arrangementer, servering og marked. 

6.2.6  Gangveg/gangareal  

Gangarealene  skal være min. 2,5 m brede, universelt utformet og offentlig areal. Rekkverk 

kan tillates der det synes nødvendig. Det tillates plassert benker, lekeutstyr, trimapparater, 

kunst  mm langs gangveiene. Gangarealet skal være forsvarlig opplyst.  

 

6.3 Havn 

6.3.1  Kai (fiskerihavn) 

Det kan bygges brygge for fiskebåter i henhold til plankart. 

 

6.4 Parkeringsplasser 

6.4.1  Parkeringsplasser  

Parkeringsplasser skal primært benyttes til parkering for forretningene og annen 

næringsvirksomhet. Parkeringsplassene kan avgiftsbelegges. 

6.4.2  Parkeringsanlegg 

Det tillates bygget garasjeanlegg i tre plan under bebyggelsen/ terreng. Anlegget skal 

plasseres innenfor markeringene på plankartet. Det skal ikke regnes utnyttelsesgrad for 

parkeringsanlegget. Parkeringsanlegget skal disponeres av beboere, hotell, forretninger og 

annet næringsliv på Holmen. Til boligene følger 1,25 plasser. Plasser utover dette kan leies 

ut. Anlegget skal dimensjoneres slik at overflaten kan opparbeides parkmessig. Tekniske rom, 

sportsboder og båtopplag skal kunne plasseres i parkeringsanlegg. Tiltak mot brann skal 

utføres i henhold til forskrift. Parkeringshus skal være universelt utformet. 

 

6.5  Angitte samferdselsanlegg kombinert med andre gitte hovedformål, 

6.5.1 Gangareal/marina 

Arealet skal inngå i allment tilgjengelig strandpromenade. Området kan benyttes til utstilling, 

salg og service av båter og utstyr, men på en slik måte at det skal være allment tilgjengelig, 

trygt og lett fremkommelig for publikum. I forbindelse med drift av sjøsenteret må 



nødvendige tiltak iverksettes for å minimere forurensninger som støy, lukt og andre utslipp i 

luft samt utslipp i vann. For støyvurdering gjelder retningslinjer for behandling av støy, 

rundskriv T 1442. Det skal godkjennes anlegg og legges til rette for håndtering av oljeholdig 

avfall ved sjøsenter/marina. På del av rampen for båtutsetting kan det innpasses en slipp. 

6.5.2 Gangareal/hotell 

Arealet skal sikre fremføring av strandpromenade under utkraget hotelltak. Gangarealet skal 

være minimum 2,5 m bredt og allment tilgjengelig til alle tider.  

 

§7 GRØNNSTRUKTUR 

7.1   Friområde      (L1 – L2) 

Det skal anlegges gangvei gjennom områdene. Gangveiene skal utformes universelt. Kjøring 

er ikke tillatt. Friområdene skal opparbeides parkmessig. Friområdene er offentlig areal . I L2 

kan det innpasses et trapp-/ heishus til parkeringsanlegg. Trapp-/ heishuset skal ikke være 

større enn 20 m² BRA. 

 

§ 8  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

8.1 Ferdsel 

Sjøarealet skal benyttes til fri ferdsel. 

 

8.2 Farleder 

8.2.1 Havneområde i sjø (fiskerihavn)    (T 1) 

Havneområdet skal benyttes til trafikk og ligge for fiskebåter. Ferdsel til hinder for 

fiskerivirksomheten er ikke tillatt. Det kan legges ut bølgebryter som vist på 

illustrasjonsplanen. Det kan anlegges brygge som forbinder kai på nordsiden med kai på 

sydsiden. Vanngjennomstrømning under brua må ikke begrenses. 

8.2.2  Havneområde i sjø (marina/fiskerihavn)  (T 2) 

Sjøområdet kan benyttes til marinavirksomhet, opptak og utsetting av båt, reparasjoner av 

båt mm. Fiskebåter kan bruke området til manøvrering/ ferdsel. Det kan legges ut 

bølgebryter som vist på illustrasjonsplanen .For støyvurdering gjelder retningslinjer for 

behandling av støy, rundskriv T 1442. 

8.2.3  Havneområde i sjø (marina)    (T3) 

Sjøområdet kan benyttes til marinavirksomhet, opptak og utsetting av båt, reparasjoner av 

båt mm. 

8.2.4 Småbåthavn      (U 1) 



Brygger kan legges ut i henhold til plankartet og illustrasjonsplan. Båthavnen disponeres av 

Risør kommune. 

8.2.5  Småbåthavn       (U 2) 

Brygger og bølgebrytere kan legges ut i henhold til plankartet og illustrasjonsplan. 

Båthavnens plasser disponeres privat. Det skal godkjennes anlegg og legges til rette for 

håndtering av oljeholdig avfall ved sjøsenter/marina. 

 

8.3 Friluftsområde 

8.3.1  Badeområde       (V1 – V2) 

V1 skal være tilgjengelig for allmennheten. I V2  kan det opparbeides et havsbadeanlegg. 

Nødvendig påfylling av sand på grunt vann tillates. Badeanlegget i V2 skal være åpent for 

allmennheten mot inngangsbetaling. 

 

 

 

 


