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AD FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FLISVIKA , datert 24.10.2007 
 
         KOMMENTARER TIL PLAN mottatt fra Risør kommune 21.12.2007 
 
Korrigert plan ble mottatt i kommunen 23.11.07 sies det i forordet fra kommunen. 
Planen ble lagt frem i planutvalget 13.12.07 hvor det ble vedtatt at planen kunne legges ut til 
offentlig høring. Tangen vel mottok planen i posten 21.12.2007. 
 
Innledning: gjennom flere år har forskjellige eiendomsinteresser arbeidet med omfattende 
planer for å omskape Flisvikaområdet fra å være et ”ruskete” industriområde til å bli en ny 
bydel. Med ujevne mellomrom har almenhet og naboskap fått innblikk. 
 
Vi har sett fram til en tiltrengt oppgradering av stedet og økt tilgjengelighet til sjø, molo og 
strand. Vi så fram til en prosess hvor byen ble invitert med på råd for å formulere mål og 
muligheter, og hvor planen ble kommunisert på en lettforståelig måte. 
 
Slik synes ikke Tangen vel det er blitt. 
Vi er presentert en plan som innebærer et grovt røveri av almenhetens og naboskapets verdier. 
Vi måtte søke ekstern faghjelp for å visualisere planen.  
 
Bebyggelsen er illustrert som en repetisjon av småblokker, som er fremmed for RISØR. 
De fleste av Risørs kvaliteter mangler, og denne ”mono”-bebyggelsen er plassert kloss innpå 
vårt kjære Tangen, med sin varierte småhusbebyggelse. 
 
Stranden og sjøen er blitt privatisert, ny bebyggelse opptil cote +15 er lagt ut i sjøen 
v/moloen, som hindrer utsikt og den frie ferdsel langs sjøen. 
 
I tillegg til vår HØRINGSUTTALELSE vedlegges bestilt ekstern vurdering  
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Høringsuttalelse fra Tangen vel. 
Tangen vel mener fremlagte plan for FLISVIKA ikke tilfredsstiller de krav som stilles ihht. 
PBL for å kunne sende ut en reguleringsplan på offentlig høring 
Når så allikevel ble/er vedtatt - vil TANGEN Vel kreve Reguleringsplan for FLISVIKA utsatt 
inntil foreslåtte utredninger/tiltak er gjennomført av utbygger, og endret i forslag til 
reguleringsplan. Deretter ser Tangen vel for seg ny behandling i kommune og planutvalg før 
ny offentlig høring kan finne sted. 
 
ARGUMENTER FOR VÅRT SYN:  
 
KONSEKVENSUTREDNING: 
• Det er ikke foretatt en konsekvensutredning som drøfter hvilken innvirkning en slik 

omfattende utbygging(vi snakker tross alt om en ny bydel med inntil 100 bo-enheter og 
anslagsvis 3-500 mennesker – vesentlig helårsbeboere- skal vi tro utbyggerne) vil få for 
RISØR som helhet – og området Tangen i særdeleshet  

• Risør ( infrastruktur.) 
I infrastruktur legger vi bl.a. at  kommune og utbyggere tar initiativ til en ny og åpen 
planprosess, som starter med å definere målene.  Vi ønsker Mer Risør. 

• TANGEN (trafikk, miljø og særegenhet) 
Vi viser her til vedlagte ”Flisvikaplanen – skaper den mer Risør? 
                                          Uttalelse fra Planark 04.02.08 for Tangen vel”   

 
FYSISK MODELL, ILLUSTRASJONSPLAN og 3D-VISUALISERING 
 
• Det MÅ lages en fysisk modell  NÅ  som viser sammenheng med/til Tangen og 

Pettersmyr-områdene. Denne er viktig for  å gi befolkningen forståelse av hvorledes 
bebyggelsen vil se ut.Tangen vel  mener Risør kommune skal KREVE dette av utbygger 
før videre behandling kan finne sted 

• Illustrasjonsplanen virker innbydende, men er vanskelig å lese uten bedre beskrivelse og 
flere snitt. Det kan gjemme seg mange uforutsette ting som ikke kommer fram uten 
dette. Tangen vel krever at reguleringsplan Flisvika utsettes til det er på plass 

• Vi KREVER flere 3D-visualiseringer som viser hvorledes utbyggingen vil se ut om man 
kommer fra Tangengata – ei helller foreligger illustrasjoner som spesifikt viser 
hvorledes det ser ut ved innseiling fra Stangholmen eller lenger vestfra 

 
GENERELT 

• Vi kan ikke se at barne/undomsrepresentanten har uttalt seg , noe vi mener RPR 
krever for at plan skal kunne legges ut til off. ettersyn. 

. 
TRAFIKK 

• Den trafikkbelastning Tangen-området får ved en så storstilt utbygging er veldig 
teoretisk fremstilt og henviser til gamle målinger og statistikker fra andre steder 

o Tangen vel KREVER en reell trafikktelling gjennomført; en nå på våren 08 og 
en etter at sommerferien er begynt. Denne trafikktelling bør danne grunnlag for 
utnyttelsen av FLISVIKA-området 

 
MILJØGATE er et politikerkrav –ikke et krav fra Tangen-beboere , vi vil ikke ha Miljøgate. 
Forslaget legger opp til og skaper kun inntrykk av en ”død” gate – fremmed og uten respekt 
for det selvgrodde Tangen, hvor gata er en del av det levende miljøet Tangen er kjent 
for.Tangens gater er en del av vernesonen. 
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Mer TRAFIKK: 
”Kommunens saksbehandler henviser bl.a. til PROSAM rapport 137 "Turproduksjon for 
boliger i Oslo og Akershus" forutsatt små leiligheter og små husholdninger, gir følgende tall 
på turproduksjon pr enhet (Kilde/ Konsulent: Transportøkonomiskinstitutt) 
Og sier avslutningsvis: 

• Til sammen gir utbyggingen ca 188 turer pr døgn. 
Følgelig er det grunn til å anta at dagens trafikkbelastning i Tangengata påplusset trafikk fra 
planlagt utbygging vil ligge godt under 1000 kjøretøy/døgn.” 
 
Tangen vel vil hevde at PROSAM-rapport 137 ikke kan tillegges vekt da rapporten ikke sier 
noe om hvilke type ”turproduksjon” som er målt, dessuten refereres kun til" forutsatt små 
leiligheter og små husholdninger.” 
Hva hvis leilighetstørrelse er i snitt 100 kvm og husholdningen består av 4-5 personer. 
 Hvilke tall ville fremkommet. 
 
Tangen vel opprettholder derfor sin påstand om at ÅDT vil ligge over 1000 biler 
pr.døgn 
 
Mer om TRAFIKK: 
Foreslått utbygging (max.100 enheter) vil gi en økning i størrelsesorden 300- 500 biler 
pr.døgn, som skal til/fra Flisvika gjennom sentrum (Strandgt/Kragsgt ) og ut/inn byen...i 
tillegg til dagens trafikk.  
Kommunens vurdering er at en årsdøgntrafikk på vel 1000 biler er akseptabelt med 
nåværende gateløsninger og de ”MILJØGATE” utbedringer som skal utføres i Tangengata. 
 
Kommunen og utbygger har kommentert at anslagsvis halvparten av Tangens beboere ikke 
har bil - men  utelatt å legge inn økningen i årdøgntrafikk(ÅDT) hvis alle boenhetene på 
Tangen hadde bil – dette mener Tangen vel viser en noe lempfeldig omgang med tall og lett 
målbare fakta.     
Spørsmål av type:  
*Hva skjer med med de veneverdige bygninger som ligger i Tangengata om døgntrafikken 
dobles. 
*Tåler de gamle husene den økte belastning. 
Hva med setningsskader og lignende.  
*Hvorledes skal trafikken avvikles de perioder av sommeren som sentrumsgt. Strandgt/. 
Kragsgt. stenges for gjennomgangstrafikk. 
 
... er ikke drøftet/ utredet eller omtalt verken av utbygger eller av kommunen  
 
TANGEN vel mener at dette er viktige spørsmål og avgjørende for dimensjonering av 
utbyggingsplanen for FLISVIKA. 
 
Anleggsperioden og anleggstrafikk er ikke omtalt i det hele tatt . 
 
Ovennevnte kommentarer er så omfattende og avgjørende for helheten Risør representerer, 
at Tangen vel mener en omarbeidet plan må ut på ny høringsrunde, før politiske vedtak fattes . 
 
Tangen vel krever: Endring av Reguleringsbestemmelsene 
 
OG nye punkter må  inn i REKKEFØLGEBESTEMMELSENE på høyeste nivå for å 
sikre at våre krav etterkommes før videre planarbeid kan utføres. 
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Mer HØRINGSUTTALELSE: 
 
Hva angår kommentarer til planen av 27.10.2007 mottatt av Tangen vel 21.12.2007  vil 
Tangen vels kommentarer følge reguleringsplan-forslaget slavisk og viser til uttalelser som 
kom etter annonseringen i Aust-Agder blad 04.09.2004. 
.................................. 
Sakset fra saksutredningen/ planverket: 
”Delområdene B/F1, B/F2 og B/F3 er plassert øst for gangforbindelsen langs sjøen. Her 
tillates delvis ny bebyggelse plassert slik at det ikke blir passasje mellom sjøen og 
bygningene. I dette området er det forutsatt å bygge på arealer som ligger på utsiden av 
dagens vannkant. Det må legges opp til frittbærende fundamentering på peler/pilarer til 
fjell. Laveste gulvnivå settes til cote 3,0. 
Innenfor B/F1 som ligger nærmest dagens bebyggelse på Tangen har byggehøyde 
Begrenset til 12,0 m.o.h. Dette er lavere enn mønet på bolig i Tangengata 42. 
B/F2 og B/F3 er plassert slik at det blir en åpne passasje mot sjøen rett sørover. BF 2 
Tillater byggehøyder opp til cote 12,0, med mindre inntrukne partier opp til cote 15,0” 
 
Fra Aust-Agder Fylkeskommune/Regionalvirksomheten datert 04.10.04 siteres: 
”...Det bør velges en utforming som markerer et skille til den verneverdige trehusbebyggelsen 
på Tangen. Samtidig er det viktig at ny bebyggelse forholder seg til nabobebyggelsen i 
struktur og målestokk. Den selvgrodde struktur som er innordnet terrenget er en kvalitet 
historisk og i forhold til opplevelse. Opplevelsen fra sjøen, av eksisterende bebyggelse på 
Tangen, må ikke forringes ved utbygging i Flisvika. ..” 
Tangen vel mener forslag til utbygging av områdene B/F1, B/F2 og B/F3 IKKE 
tilfredsstiller ovennevnte føringer, og mener at ”Forslag til reguleringsplan Flisvika må 
omarbeides i tråd med Fylkeskommunens råd.  
 
Det sakses videre fra saksfremstillingen/planutkastet: 
”Området i sjøen(FS1) på utsiden av regulert friområde i reguleringsplanen for 
sentrumsområdet i Risør foreslås regulert som friområde i sjø – badeplass. 
Området er i dag brukt som fortøyningsplass for båter og er mindre godt egnet som 
badeplass. Det åpnes for at det kangjøres tiltak for å utbedre bunnforholdene på badeplassen 
og bedre tilgjengeligheten ved at det sikres gangforbindelse mellom badeplassen og offentlig 
veg ved at det legges inn et friområde(F2) nord for delområde B/F1. 
Reguleringsbestemmelsene har forbud mot fortøying av båter innenfor badeområdet. 
Det forutsettes at båtplassene som går tapt må erstattes andre steder.” 
 
Tangen vel mener: 
FS1(bukta)  med ”Gustavs Pønt” og en foreslått gangvei rundt bukta fra 
F2(Grønnkorridor) tas ut av planen. 
Begrunnelse: 
Området”Gustavs Pønt”med bukta (FS/1) utenfor er en naturlig avslutning av ”det selvgrodde 
Tangen” og er en del av verneplanen. 
Dette området tillates ikke lagt inn i ”Forslag til reuleringsplan for Flisvika”.     
Område FS1 med Gustavs Pønt” ”SKAL være/FORBLI en ”buffer” mot den nye bebyggelsen 
og forbli urørt, tilgjengelig for allmenheten.  
Beskrivelsen av området i saksutredningen er helt misvisende og vitner om liten innsikt i 
lokale forhold. 
Området brukes idag aktivt av Tangens beboere og feriegjester som badeplass. 
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..fra saksutredningen:”tiltak for å utbedre bunnforholdene på badeplassen” er forsøkt 
tidligere – uten varig virkning. Bedre tilgjengelighet ved at det sikres gangforbindelse mellom 
badeplassen og offentlig veg ved at det legges inn et friområde nord for delområde 
B/F1(gangvei rundt bukta)” vil også Tangen vel protestere mot. 
 
Båtplassene som gammel hevd har gitt fortøyning i bukta(FS/1) må erstattes av tilsvarende 
antall plasser i foreslåtte ”Flisvika” småbåthavn (hvis kommunen krever disse hevd-plassene 
fjernet).Tilsvarende må det antall som forsvinner på eksisterende molo erstattes av tilsvarende 
antall plasser i foreslåtte ”Flisvika” småbåthavn. 
FS1 og F2 tas følgelig ut av reguleringsplanen. (og regbestemmelsene) 
 
Fra Fylkesmannen i AUST-AGDER/miljøvernavdelingen datert 13.10.2004 siteres flg: 
”....Miljøvernavdelingen forutsetter at det ikke skal bygges på de områdene hvor det ikke står 
bygninger idag i planområdet. De ønsker at grønnstrukturen skal bli ivaretatt. De påpeker 
allmennhetens rett til ferdsel på og langs sjøen. Det må etableres en passasje på fremsiden av 
bygningene som er planlagt revet, ned mot sjøen....” 
Tangen vel mener fremlagte reguleringsplan ikke tilfredsstiller ovennevnte forutsetninger da 
foreslåtte utbygningsområde B/F1 ikke tillater fri ferdsel langs sjøkanten – men derimot er 
privatiserende. 
Krav fra Tangen vel: Området B/F1 (14 - 18 boenheter) tillates ikke bebygd og  
omgjøres til friområde.  
 
Utbyggingsområdene B/F2 og B/F3 tillater heller ikke fri ferdsel langs sjøkanten - 
dessuten er det planlagt bygninger plassert på grunn som idag ikke er bebygd 
 
B/F2(9-11 boenheter) B/F3(9-11 enheter)  fjernes fra reg.planen og Tangen vel foreslår  
betegnelse friområde. 
 
Igjen sitat fra Fylkesmannens miljøvernavdeling ” .. forutsetter at det ikke skal bygges på 
de områdene hvor det ikke står bygninger idag i planområdet og at grønnstrukturen skal bli 
ivaretatt.. 
De påpeker allmennhetens rett til ferdsel på og langs sjøen.” 
 
Bortfaller disse (33-40) boenheter er man  innenfor hva bystyret tidligere har sagt har 
vært øvre grensen for antall boenheter (60 -80), og trafikken reduseres.  
 
Moloen blir da liggende omtrent der den er idag – og foreslås fullført som vist på planforslag.  
 
Det sakses videre fra saksutredningen: 
”Risør kommunes vedtekt for lekeplasser for barn i forbindelse med reguleringsplaner for 
boliger fastslår at det skal være kvartalslekeplass som ikke ligger lenger fra bolig enn 150 m. 
Det finnes ingen lekeplasser innenfor en slik avstand. Nærmeste lekeplasser på Pettersmyr 
og i Steinramla ligger i en avstand på 200-300 m. For å dekke dette behovet er det foreslått 
regulert et areal på innsiden av gangveg mot Pettersmyr. Området har et areal på ca 1,0 da 
og kan opparbeides i et naturlig søkk i terrenget. I tillegg til lekeområde kan arealet fungere 
som parkareal med sitteplasser som ”hvileplass” midt i den relativt bratte gangvegen mellom 
Tangengata og Viddefjellvegen. 
TANGEN VEL mener: 
Området kalt F1  for FLISVIKA utgår siden Tangen vels forslag som omfatter områdene 
B/F1, B/F2, B/F3,  FG1 og F2 i gjøres om til friområde, lekeplass og rekreasjonsområde.  
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Om det ønskes ”hvileplass” midt i den relativt bratte gangvegen mellom Tangengata og 
Viddefjellvegen(Pettersmyr), kan dette skapes selv om felt F1 tas ut av planen. 
  
..fra saksutredningen : ”Delområde B/F4 ligger over et sammenhengende parkeringsanlegg 
som følger fjellfoten i nord. 
Området har terrassert bebyggelse med tillatte byggehøyder fra cote 9,0 og 12,0 nærmest 
sjøen og adkomsttunet. I nordøst tillates delvis høyder opp til cote 24,0 inn mot 
fjellskjæringen. 
I vest er største tillatte høyde i hovedsak cote 18,0 med et mindre parti med cote 21,0. Her er 
det tatt hensyn til utsikt fra bakenforliggende bebyggelse. 
De angitte høydene gjelder flate tak og nedre gesims på pulttak, mens det åpnes for å tillate 
1,0 m større høyde for øvre gesims på pulttak. 
Planen legger opp til en BYA på mellom 75% og 95%. Dette gir en sterk utnyttelse som i dette 
tilfellet vurderes som forsvarlig. De viktigste årsakene til det er: 
• All parkering og trafikkarealer for biler legges under tak 
• Samtlige leiligheter har terrasser med størrelse minimum 20 m2 
• Byggegrensene åpner for at det etableres felles utearealer på taket til parkeringsanlegget. 
• Området grenser i hovedsak mot sjøen eller naturområder det ikke er aktuelt å bebygge. 
• Tomtas spesielle karakter med fjellskjæringen langs hele nordsiden gjør det naturlig å 
etablereet sammenhengende bånd med bebyggelse.” 
 
Tangen vel vil hevde at delområde B/4 fremstår som en sammenhengende ”vegg” – stikk i 
strid med hva som er Risør ellers – og etterlyser en løsning mer lik den som lå til grunn for 
vinnerutkastet i 06 , nemlig korridorer/gløtt av sjø. Byggehøyder må ikke overstige 
fjellskjæringene bak, selv når evt. Pulttak er medregnet. 
Med fjellskjæringer menes fjellskjæringene slik de fremstår idag – ikke etter ”frisering 
og/eller tilpasning” ift. utbyggers høyde-ønsker. 
 
Summeres alle boenheter (se foreslåtte reg.bestemmelser §6.2 til §6.5)  får vi ialt 117 
boenheter – hvorledes forklares det når foreslått max.antall  er  100 boenheter . 
 
Det sakses videre fra saksutredningen : AD Friluftsområder 
”Arealene på nordsiden av planområdet og mot vest foreslås regulert som friluftsområder. 
Disse arealene er viktige å opprettholde uten inngrep for å forsterke og underbygge Risørs 
utpregede kvalitet med konsentrert bebyggelse omgitt av urørte naturområder....” 
 
Tangen vels kommentarer: dette er allerede regulert til friområde. 
 
Reguleringsplanforslaget tilbyr lite friområder på egen grunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   - 7 - 



Ad Forslag til Reguleringsplan Flisvika                         Tangen vels høringsuttalelse 070208 

Trafikkløsninger/trafikktiltak: 
Som grunnlagt for utbyggingsomfang har bystyret forutsatt følgende: 
”Utbyggingens omfang vurderes i forhold til hva som kan gjøres av trafikktiltak i 
Tangengata. Bystyret forutsetter at gode, trygge trafikkforhold i den gamle bydelen sikres.” 
 
Kommunen skriver videre: 
”Plankonsulenten har foretatt en grundig gjenomgang av Tangengata hva angår nødvendige 
utbedrings og trafikksikkerhetstiltak, vurdering av ÅDT og tilslutt vurdert gatas kapasitet 
etter at tiltak er gjennomført. 
Etter at de planlagte tiltakene med definert kjørebane, etablering av fortau, fysiske 
trafikksikkerhetstiltak, hastighetsreduksjon, opprydding i parkeringsforholdene er 
gjennomført mener plankonsulenten at en fremtidig trafikkmengde på omkring 1000 ÅDT må 
anses som forsvarlig. Vi gir vår tilslutning til denne vurderingen – dette også sett i lys av nye 
kapasitetsbetraktninger som antas å ville komme for denne type vegklasse. 
Vurdert belastning på Tangengata tar utgangspunkt i beregningen av ÅDT fra tidligere 
trafikkvurdering av 1999 (gjennomført av Asplan Viak) hvor sum ÅDT i Tangengata – 
inklusiv næringsvirksomheten - er beregnet til 500 kjøretøy/døgn, og nå påplusset ytterligere 
150 kjøretøy/døgn slik at dagens trafikkbelastning antas å ligge i størrelse 650 ÅDT. 
Kommunen skriver: Tallet er i stor grad skjønnsmessig vurdert, men en er allikevel av den 
oppfatning at dagens stipulerte årsdøgntrafikk er noe høy.” 
Tangen vel er mer enige i Asplan Viaks fremskrivinger og sterkt uenig i kommunens 
nedskriving. 
Tangen vel har vært i kontakt med Statens vegvesen/region Sør og har der fått opplyst 
at basert på Asplan Viaks tall fra 1999 vil en framskriving til idag medføre en ÅDT på 
omkring 7-800 biler. 
 
Kommunen skriver videre: 
”Vår vurdering bygger da på beregninger av antall boliger som naturlig sogner til 
Tangengata og erfaringsmessig turproduksjon fra boligbebyggelse med nærhet til bysentrum. 
Samme vurderinger vil også gjelde planlagt utbyggingsomfang med 100 nye boligenheter i 
Flisvika. Det må også kunne tillegges vekt, i denne sammenheng, at næringsvirksomheten og 
trafikken til denne er ”borte”.  
Tangen vels kommentar: Nyttetrafikken ble (av Asplan Viak) anslått til ca 35 ÅDT. 
 
Kommunen skriver videre: 
”Følgelig er det grunn til å anta at sum ÅDT i Tangengata med 100 nye boliger i Flisvika vil 
ligge noe under 1000 kjøretøy/døgn. (1000 ÅDT) 
Med de tiltakene som er beskrevet/planlagt i Tangengata er en av den formening at et 
utbyggingsomfang i Flisvika med 100 boligenheter er forsvarlig...” 
 
Tangen vel har vært i kontakt med Statens veg/region Sør og der fått opplyst at en 
beregner en 4-5 bilturer pr. dag pr. husstand, følgelig vil en med max. 100 nye boenheter 
tilføre en trafikkøkning i Tangengata og gjennom byen på 4-500 ÅDT.   
 
PARKERING. 
Foreslåtte tiltak i Tangengata forutsetter p-forbud i gata. De 21 sone-p plassene som utbygger 
og kommune mener bortfaller skal erstattes med 21 sone-p plasser i foreslåtte P-hus i 
Flisvika. 
Den trafikken dette genererer er ikke hensyntatt i det hele tatt når utbygger og kommunens 
saksbehandler drøfter trafikkmengder i Tangengata. 
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Det er idag utstedt ca. 150 helårs sone-p kort og tilsvarende antall fritids/ferie sone-p kort. 
(Tangen og Kamperhaug) 
Det er naturlig å frykte at flere biler vil forsøke Flisvika som et parkerings-alternativ. 
 Dette forhold er overhode ikke drøftet i planverket.  
Tangen vel vil derfor hevde at en trafikkmengde på over 1000 biler (ÅDT) er mer 
sannsynlig og fester ikke lit til kommunens saksbehandler, som hevder: 
 
”Følgelig er det grunn til å anta at dagens trafikkbelastning i Tangengata påplusset trafikk 
fra planlagt  utbygging vil ligge godt under 1000 kjøretøy/døgn. 
Basert på de tiltak som skal iverksettes i Tangengata mener vi at en utbygging i Flisvika på 
100 boenheter kan tilrås/er forsvarlig  
Betydningen av Flisvikas nærhet til sentrum hva angår bruk av bil og trafikkbelastning må i 
denne vurdering tillegges vekt.” 
 
Siden det er så stort sprik mellom kommunens antagelser vedr. Trafikkmengder og de tall 
Tangen vel har innhentet fra Statens vegvesen, vil Tangen vel ønsker en trafikktelling. 
For å belyse de forskjeller i belastning som foreligger vinter/sommer i Tangenområdet(og for 
byen ) foreslås en trafikktelling foretatt før påske-08 og en trafikktelling foretatt i juli-08(etter 
at fellesferien er startet). Først når disse tall foreligger kan Reguleringsplanen for Flisvika  tas 
opp til ny politisk behandling. 
 
Foreslåtte reguleringsbestemmelser må endres. 
  
Fra reguleringsbestemmelsene §2 FELLES BESTEMMELSER foreslås følgende-, 
2.1 Rekkefølgekrav 
NYTT PKT nr.1: 
- Før det gis ramme eller igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det 
foreligge en fysisk modell av foreslåtte utbygging i Flisvika som viser sammenheng med 
Tangen og Pettersmyr i samme målestokk. Denne modellen skal være tilgjengelig/utstilt for 
publikum i et avtalt tidsrom og godkjent av Risør kommune (før ytterligere planlegging kan 
finne sted)   
NYTT PUNKT nr.2 
- Før det gis ramme eller igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det 
foreligge en komplett  illustrasjonsplan og 3D visualiseringer som viser utbyggingen fra alle 
vinkler – både sett fra sjø og fra land. Denne komplette illustrasjonsplanen og 3D 
visualiseringen skal være tilgjengelig/utstilt for publikum i et avtalt tidsrom og godkjent av 
Risør kommune (før ytterligere planlegging kan finne sted)   
 
Nytt PUNKT 3 – gmt. Pkt.1 

1. Før det gis ramme eller igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal 
byggeplan for trafikktiltak i Tangengata være godkjent av Risør kommune. 

2. Som grunnlag for dimensjonering av  tiltak skal det være foretatt en trafikktelling. 
3. Før det gis ramme eller igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal 

opplegg for trafikktiltak i Tangengaten  under ANLEGGSPERIODEN være godkjent 
av Risør kommune 

4.  Tilgjengelighet til Randvik-stien i anleggsperioden må være ivaretatt 
5. Sikkerheten for turgåere må være ivaretatt i hele perioden  
 

...Tangen vel endrer  ikke  rekkefølgesbestemmelsene ytterligere, da mange av de 
betegnelser som nyttes heretter faller bort (må endres ) om Tangen vels krav tas til følge 
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Oppsummering: 
 
Tangens beboere ønsker å sikre verdiene i lokalmiljøet, både økonomisk og kulturelt. Vi 
insisterer på at all nybygging i nærheten av den historiske bebyggelsen skal bidra til å 
forsterke kvalitetene som kjennetegner Risør, ikke undergrave dem.  
Risør er ikke attraktiv bare  fordi bebyggelsen er gammel.  
Kvaliteten i trehusbebyggelsen er knyttet til de velfungerende gatene, de gode møteplassene, 
den menneskelige skalaen, detaljrikdommen, håndverket og blandingen av boliger og andre 
tilbud. 
Disse kvalitetene kan også bygges idag, hvis man tar seg bryet med å lære av det beste som er 
gjort av tidligere generasjoner. 
Å la seg inspirere av den gamle bebyggelsen er ikke "kopiering" eller "nostalgi". slik enkelte 
hevder. Det er rett og slett å velge de løsningene som beviselig  fungerer best for å oppnå et 
mangfoldig og levende nærmiljø.  
  
Hvis flertallet ønsker harmonisk  tilpasning av nybygg til eksisterende verneverdig 
bebyggelse, bør dette fastsettes i klare  retningslinjer som alle utbyggere må følge når de 
legger sine planer. Dette gir trygghet for at veksten også blir i kvalitet, og det etablerer 
forutsigbarhet for utbyggerne.  
  
Å planlegge med og ikke mot nærmiljøet er Tangen vels mål for det videre 
arbeidet. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
”Flisvikaplanen – skaper den mer Risør? 
 Uttalselse fra PLANARK 04.02.08 for Tangen Vel” 
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