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Risør kommune           
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4951 Risør        

Risør, den 19.10.07 

Att.:  Orfører,Rådmannen        
 
 

Vedr. Foreløpig kommentarer til forslag til reguleringsplan for Flisvika prosjekt 
 
Vår forening har mottatt forslag til reguleringsplan for Flisvika og har behandlet denne i styret. 
Styret har følgende kommentarer: 
Forslaget innebærer konsekvenser for verneplanområdet. Flisvikaområdet inngår ikke i 
verneplanområdet. Det gjør imidlertid Tangengata som en del av planforeslaget. 
 
Trafikk/parkering: 
Det må være hevet over en hver tvil at utbyggingen vil medføre en vesentlig øking av 
trafikkbelastningen for de fylkeskommunale veier, Kragsgata, Strandgata og den kommunale 
veistrekningen Tangengata og tilstøtende gater. 
 
Vi mener derfor at det må utarbeides en grundig, nøytral konsekvensanalyse vedr. 
trafikk/parkering i hele verneområdet. Vi viser her til PBL`rekkefølgebestemmelser.  
Den økte trafikkbelastningen vil være dimensjonerende for antall boenheter som kan tillates i 
Flisvika. 
 
Flisvikautbyggingen må sees i et helhetsperspektiv.. Man vet at det før eller senere vil bli 
utbygginger også på Holmen og muligens i Buvika. Den økte belastningen må også taes 
hensyn til i utredningen for å se hva Risør sentrum eventuelt vil tåle av økt belastning. Etter vår 
mening er trafikken allerede i dag langt over akseptabelt nivå i sommermånedene. Andre 
steder i landet søker man å minske biltrafikken i sentrum, ikke øke denne.  
Vi mener at økt biltrafikk vi redusere miljøkvaliteten vesentlig. Verneforeningens hovedformål er 
å være pådriver for å ta vare på bygningsarven og miljøet i verneområdet. 
 
En hovedoppgave nå må være å se på løsninger som ikke medfører økt trafikk til sentrum. 
I 1999 utarbeidet Asplan Viak en rapport ” Bymessige konsekvenser av tiltak i Flisvika” Siden 
den gang har trafikken økt vesentlig og den vil etter all sannsynlighet fortsette å øke i årene 
fremover. 
 
I rapporten pekes det bl.a. på alternative løsninger for å redusere biltrafikken til sentrum. 
Trafikk til Flisvikaområdet er forslått sluset via Skolegata og i tunnel til utbyggingsområdet. 
Dette er den eneste akseptable løsningen. Tunnelen kan kombineres med en 
parkeringsløsning for sentrumsområdet i fjell. Kostnadene for selve tunnelen frem til 
parkeringsarealet kan deles mellom utbyggerne av Flisvika , R.K. og eventuelle andre 
finansieringskilder. Det er som kjent et stort behov for innendørs parkering blant beboere i 
sentrum. Disse plasser kan selges og være en del av en finansieringspakke. 



Verneforeningen Side 2 
 

Ved å redusere parkeringen på Tjenna til kun å gjelde beboerne i dette området, vil øvrig 
parkering bli henvist til fjellparkeringen. Dette vil gi et vesentlig bidrag til den økonomiske 
driften.   
Vårt forslag er at det etableres et parkeringsselskap – gjerne kommunalt, helt eller delvis. 
Foreløpig undersøkelser vi har gjort viser at det uten tvil er økonomisk gjennomførbart. 
Det er for øvrig nok å vise til Arendal, hvor de har i mange år har hatt slike løsninger, etter det 
vi har fått opplyst med tilfredstillende økonomisk resultat. 
 
Trafikken/parkering i Tangengata: 
 
Som kjent har de lokale politikerne godkjent at trafikken til Flisvika skal sluses gjennom 
Tangengata, til sterke protester fra beboerne i området som føler seg trakassert over vedtaket. 
Begrunnelsen for vedtaket er at det skal etableres en miljøgate, og at økt trafikk derfor ikke vil 
bli en belastning for beboerne. Allerede i dag er Tangengata en miljømessig flott gate som ikke 
trenger noen kosmetiske tiltak ut over noen hastighetsreduserende grep. Dette har beboerne 
hevdet siden Tangen Vel blei etablert for 25-30 år siden.  
Utbyggerne har signalisert at de vil foreta en utbygging etappevis. Dette innebærer at det 

gjennom en del år vil bli tungtrafikk gjennom sentrum og Tangengata hvor beboerne 
inklusive alle barna vil bli svært eksponert for trafikkuhell. I tillegg vi denne trafikken generelt 
være sterkt miljømessig uheldig på grunn av økt støy og forurensning. 
 
Vi viser også til FN`s barnekonvensjon hvor det heter at barn og unge har krav på å bli hørt 
angående  deres synspunkter vedr. miljø og trafikk. 
Her vil også Trygg Trafikk være en naturlig høringsinstans. 
 
Forslaget fra utbygger vil også medføre at beboerne i området mister en rekke 
parkeringsplasser i et område som allerede i dag har underskudd på disse. 
 
Parkeringsareal for selve byggeprosjektet er foreslått lagt til et nivå under selve boenhetene. 
Dette medfører at gesimshøyden for boenhetene vil bli unødvendige høy. I stedet kan den før 
nevnte tunnelløsning videreføres frem til Flisviksa hvor den ender ut i et parkerings fjellanlegg 
for boligene samt for eventuelle interesserte beboere på Tangen. 
 
Konklusjon: 
En tunnel løsning som angitt er derfor etter styrets oppfatning den eneste løsning som på sikt 
ivaretar de almene interesser knyttet til Flisvikaprosjektet og de sentrumsnære områder. 
 
 
Selve utbyggingforslaget: 
 
For oss i verneforeningen fremstår bygningsmassen, slik den er vist på planens fotomontasjer/ 
skisser som en koloss som er svært fremmed for Risørs tradisjonelle dimensjoner. Vårt 
hovedanliggende er at volumer og høyder må reduseres vesentlig. Slik prosjektet er skissert er 
det totalt uakseptabelt og i fullstendig ubalanse med den tilliggende eksisterende bebyggelse. 
Planforslaget viser videre at området skal bebygges med en ”moderne” bygningsmasse for at 
det skal være et klart skille med eksisterende tradisjonell bebyggelse og ikke en kopi av denne. 
Men det man foreslår er å kopiere den såkalte moderne byggestilen , så som Aker Brygge, eller 
en drabantbystil  fra Osloområdet for ikke å snakke om terrassehuslignende bebyggelse fra 
Kanariøyene. Slik ønsker vår forening ganske enkelt ikke å ha det i Risør. Skal man først 
avvike fra den tradisjonelle sørlandsarkitekturen for å markere skillet mellom denne og et annet 
uttrykk, må utbygger komme opp med noe langt bedre forslag enn det som er antydet.  
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Å godta forslaget, slik det fremkommer på fotomontasjen og skisser, er et overgrep mot Risør, 
den best bevarte trehusbebyggelsen i landsdelen og etter manges mening i hele landet. 
 
Størrelsen og beliggenheten på båthavnen blir helt feil og må endres. Lokale beboere påpeker 
at flyteelementene antagelig vil få en sterk medfart fra den fremherskende nord østlige vinden 
vinterstid! 
 
Prosjektet må kompensere for eventuell fjerning av hevdvunnende  båtplasser innenfor 
”Gustavs pønt” 
 
I følge retningslinjer fra fylkeskommunen vil ikke områder som i dag ikke er bebygd tillates 
bebygd. Dette vil innebære at forslaget om bebyggelse på eksisterende steinmolo må sløyfes. 
 
Badeplassen, som i dag benyttes av lokale beboere, må ikke innlemmes i byggeprosjektet. 
 
Det må ikke etableres en kunstig holme der Flisvikbåen i dag ligger. 
 
Kvartalsekeplass/barnehage som kreves, må ligge innenfor selve byggeområdet, ikke på 
Pettersmyr.  
 
Foreningen ønsker også avklart om det er i henhold til gjeldende lover at det bygges 
fritidsboliger innenfor 100 meters beltet, selv om dette er i bymessig strøk. 
 
Ny vei fra byggområdet til Pettersmyr må etableres på offentlig grunn, ikke på 
boligbyggerlagets areal. 
Det må foretaes en grundig sjekk av forurensninger fra industriområdet, og forurenset masse 
må eventuelt utskiftes. 
 
Foreningen mener at utbygger, i tillegg til å utarbeide flatereguleringsplan, også må 
fremkomme med en detaljert bebyggelsesplan som må legges ut på offentlig høring før 
vedtak fattes og slik at de politiske organer har et solid grunnlag for sine beslutninger. 
 
Foreningen er av den oppfatning at bebyggelsen må være av tre, ikke betong. Risør er som 
kjent med i et samarbeide om, i størst mulig grad, å benytte tre som byggemateriale. 
Markedsføringen av Risør som ”trehusbyen” vil på denne måten kunne forsette som før. 
 
 
 
 

Med hilsen 

Verneforeningen gamle Risør og Søndeled 

 
 

Jan Høglund 

 

Kopi: Aust Agder Fylkeskommune, Tangen vel, kommunelegen i Risør 

 
 


