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Sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til plan- og bygningsloven §
11-15.

Dokumentnr.: 19/10130-39

side 1 av 7

19/58 Sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - 19/10130-39 Sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel : Sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Vedlegg og dokumenter
Alle dokumenter og vedlegg ligger her: https://www.risor.kommune.no/politikk-ogorganisasjon/politikk/dokumenter-og-linker-til-politisk-arbeid/ (på grunn av dokumentenes størrelse
kan de ikke legges inn i sakskartet som vedlegg)
Kort resymé
Rådmannens forsalg til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel fremmes for sluttbehandling.
Endringer i dokumentene som er gjennomført etter høring, er markert med rødt.
I denne saken skal det tas stilling til om man vil vedta rådmannens forslag til samfunnsdel og
arealdel. Alternativt kan det gjøres endringer i dokumentene før sluttbehandling. Ved større
endringer må dokumentene sendes tilbake til rådmannen for å vurdere ny høringsprosess og
behandling, jmf. Plan- og bygningsloven § 11-15.
Det innstilles på å vedta rådmannens forslag til samfunnsdel og arealdel slik de foreligger.
Saksopplysninger
Det ble meldt oppstart av kommuneplanprosessen 27.09.2018 og planprogrammet ble godkjent av
bystyret 13.12.2018 sak 104/18. Samfunnsdelen ble fremmet for politisk behandling og vedtatt lagt
ut på høring 28.02.2019 sak 19/19. Arealdelen ble fremmet for politisk behandling og vedtatt lagt ut
på høring 28.05.2019 sak 53/19. Både samfunnsdelen og arealdelen fremmes nå for
sluttbehandling.
Til samfunnsdelen kom det inn til sammen 14 innspill i høringsprosessen. Til arealdelen kom det
inn til sammen 33 høringsinnspill, der 15 av disse er fra berørte langs fv. 416. Innspillene er
vedlagt i sin helhet, og er oppsummert med kommentarer i eget vedlegg.
I forbindelse med høring av arealdelen kom det inn flere innsigelser til boligområder og innsigelser
knyttet til ny fv.416. Enkelte arealinnspill har vært klart i strid med nasjonale og regionale
retningslinjer, og det har vært en forutsetting fra fylkesmannen og fylkeskommunen at disse
områdene tas ut før sluttbehandling. Dette gjelder:








B32, bolig, næring og småbåthavn, Hope
B36, boligområde, Rundsag
B37 boligområde, Ormdalen
B38 boligområde, Fjebu
SB13 boliger ved dyrka mark, Hope
SH24 småbåthavn og naust, Hope
SH28 småbåthavn, Krabbesund

Innsigelse på Røedsåsen frafalles av fylkesmannen mot at utvidelse av Kviåsen mot
Østegårdstjenn i samme område tas ut av planen. Ettersom mattilsynet fraråder nye boliger ved
Auslandsvann, anbefaler rådmannen at kun en tomt tas inn i planen.
Det ble fremmet innsigelse om manglende utredning av barn- og unges interesser. Dette er nå
vurdert i konsekvensutredningene og innsigelsen er frafalt.
For fylkesvei 416 ble det fremmet innsigelse fra mattilsynet knyttet til manglende utredninger for
drikkevannskilden, og innsigelse knyttet til C korridoren ved Lindstøl fra fylkesmannen på grunn av
landskap, friluftsliv og naturmiljø av høy verdi. Det har vært avholdt flere drøftingsmøter med
fylkesmannen og mattilsynet om dette. Deres hensyn ivaretas gjennom bestemmelser i
kommuneplanen, som gir krav til utredninger i detaljreguleringsplanen. For Lindstøl legges det inn
hensynsone naturmiljø, og ulike tekniske løsninger skal vurderes i detaljreguleringsplanen,
deriblant tunell.
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Det er gjort endringer i samfunnsdelen, planbeskrivelsen, kart og bestemmelser som følge av
innspill i høringsprosessen og tidligere behandlinger. I dokumentene er endringer markert med
rødt. Planen fremmes uten innsigelser til sluttbehandling.
Det kan gjøres mindre endringer i planen før sluttbehandling. Men dersom bystyret vil treffe vedtak
om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for
høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny
behandling, jmf. Plan- og bygningsloven § 11-15.
Kommuneplanen kan ikke påklages.
Økonomi
Kommuneplanens budsjett og økonomi er belyst i planprogrammet. Det er ikke forventet avvik fra
dette budsjettet. Etter at planen er vedtatt, vil det komme kostnader for trykking av planen. Dette er
medregnet i budsjettet.
Bystyret har vedtatt en samarbeidsavtale med Nye Veier og Aust-Agder fylkeskommune for
planlegging, bygging og delvis finansiering av Risørveien. Nye veier vil bygge ny Risørvei fra
Vinterkjær til Dørsdal, og gir i tillegg et tilskudd på 100 millioner til videre finansiering av veien. I
avtalen legges det til grunn at fylkeskommunen vedtar et utbyggingsprosjekt som i kostnader er
minimum det dobbelte av 100 millioner. Dette skal avgjøres av Agder fylkesting. Risør kommunes
bidrag i denne sammenheng er først og fremst knyttet til planarbeidet, og ansattes ressurser inn i
dette arbeidet. Nye Veier vil også anlegge deponiområder og riggområder som Risør kommune
senere kan benytte som næringsareal, men dette vil avklares i reguleringsplanarbeidet for E18.
Kommuneplan
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Planens handlingsdel er
Handlingsprogram/økonomiplan 2020-2023, som skal vedtas i desember 2019.
For arbeidet med samfunnsdelen har det vært retningsgivende at flere temaplaner skal utgå som
egne planer, og inkluderes i kommuneplanen. Planen skal framstå som et kort, oversiktlig og
aktuelt dokument som er enkelt å slå opp i, arbeide ut i fra og videreutvikle.
Kommuneplanens arealdel består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en
planbeskrivelse som inkluderer arealstrategier, beskrivelse av endringer i arealformål og rettelser
utført i plankartet. Vedlegg til planbeskrivelsen består av et konsekvensutredningsdokument,
helhetlig ROS-analyse og grunnlagsnotater for konsekvensutredningene knyttet til fv. 416.
Kommuneplanen vil erstatte gjeldende plan fra 2014. Arealer som ble tatt med i 2014, er ikke tatt
ut av planen. For disse områdene gjelder forutsettinger gitt i konsekvensutredninger fra når planen
ble utarbeidet i 2014, men områdene må forholde seg til reviderte bestemmelser og plankart.
Kommuneplanens hovedmålsetting «Vi skal vokse, gjennom samarbeid og attraktivitet» viser et
tydelig ønske om en positiv befolkningsutvikling og samfunnsutvikling. Ved denne rulleringen har
man valgt å prioritere nye boliger, næring og infrastrukturtiltak, og se Risør i sammenheng med et
større bo- og arbeidsmarked. Først og fremst er det Risør sentrum og lokalsentrene Søndeled og
Hope som skal forsterkes. Dette har betydning både for klima, miljø og kommunale tjenester som
gjenspeiles i arealstrategiene. I tillegg er det i samsvar med samfunnsdelen, nasjonale
forventninger og regionale planer at man må planlegge for mer effektiv arealbruk. I arealdelen
legges det nå opp til 2 nye boligområder, utvidelse av 3 boligområder som allerede er avsatt i plan,
2 spredte boliger, endring av 1 fritidsboligområde, 5 nye tomter for fritidsbebyggelse, 2 nye
næringshavner, 1 område for råstoffutvinning/næring, 5 nye småbåthavner og ny fv. 416.
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Fv.416, Risørveien
Planlegging av utbedret fv.416 er et viktig tiltak i kommuneplanen. Utbedring av veien sees i
sammenheng med den nylig vedtatte kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad.
Forbedret infrastruktur er et av de viktigste offentlige virkemidlene for å tilrettelegge for vekst og
utvikling. For Risør kommune vil ny E18 og ny Risørvei ha store positive konsekvenser for
næringsliv, bo- og arbeidsmarked. Ingen grep man kan gjøre lokalt vil kunne måle seg mot å øke
tilgangen til et større arbeidsmarked, fordi det gir flere arbeidsplasser å velge mellom.
Målsettingen for planlegging av fv. 416 har vært å legge til rette for en ny og forbedret vei som vil
redusere reisetid, kompensere for kryssplassering til E-18, bedre trafikksikkerheten og etablere en
helhetlig gang/sykkelvei fra Risør til ny E-18.
I forbindelse med planprogrammet ble det lagt ved en silingsrapport der ulike alternativer for ny vei
ble belyst; rød korridor som tar utgangpunkt i dagens vei til Vinterkjær, men legges utenom
tettstedene. Blå korridor som går fra Svarthøl i urørt terreng midt på Risørhalvøya frem til Lindstøl,
og grønn korridor som går fra Svarthøl til Trondalen gjennom urørt terreng på sørsiden av
Risørhalvøya. Nye Veier meldte først oppstart av planområdet E-18 inkludert Risørveien, og i
forbindelse med behandling av planprogrammet i desember 2018 ble det vedtatt at Risørveien
skulle inngå som en del av kommuneplanen og at rød korridor skulle legges til grunn som prinsipp
for videre planlegging. Det er flere grunner til at rød korridor ble fremmet som det beste alternativet
for ny vei:











Rød korridor gir kortest vei for tilkopling til E-18, ettersom krysset til Risør plasseres i
Barlinddalen. Blå og grønn korridor ender opp i Svarthøl, som ikke lengre er aktuelt i
sammenheng med E-18.
Rød korridor gir muligheter for trinnvis utbygging og finansiering. Nye Veier og Aust-Agder
fylkeskommune har inngått avtale om utbedring av rød korridor, ikke grønn eller blå.
Grønn og blå korridor vil medføre store inngrep i urørt natur som vil gi store negative
konsekvenser for naturmiljø, landskap og friluftsliv. Statlige og regionale instanser har vært
tydelige på utfordringene ved disse korridorene.
Ved grønn eller blå korridor vil ikke dagens Risørvei bli utbedret med gang- og sykkelvei,
som er viktig for trafikksikkerheten og for å utvikle eksisterende tettsteder langs veien.
Trafikktall viser at grønn/blå korridor vil få lav trafikk (ca. 1900 biler/døgn), ettersom de ikke
vil fange opp lokaltrafikken fra Moen, Bossvik og andre tettsteder langs veien. Trafikken på
Risørveien er i dag ca. 3800 biler i døgnet. Halvparten av bilene, ca. 1900, kjører hele
strekningen start til slutt, mens halvparten skal til/fra målpunkt langs dagens trase. Av de
1900 bilene som skal til/fra E18, er ca. 70 % vestvendt, ca 30 % østvendt. Ved evt.
utbygging av grønn/blå trase vil mange østvendte likevel velge dagens trase fordi den blir
kortere.
Grønn eller blå korridor gjør det vanskelig å tilrettelegge for gode kollektivløsninger.
Bussene må kjøre der hvor folk bor (dagens trase), noe som bidrar til en uheldig
konkurransevridning i retning bilen.
Alle korridorene berører nedslagsfeltet for drikkevannskilden, Auslandsvann. Hverken blå
eller grønn korridor gir en løsning på denne problemstillingen.
Næringslivet langs fv. 416 vil dårligere vilkår ved grønn/blå korridor fordi trafikkgrunnlaget
svekkes og de får dårligere synlighet/tilgjengelighet.
Grønn og blå korridor har utmerket seg som mer kostnadskrevende, selv om
kostnadsberegningene på dette nivået er svært usikre.

Bystyret har foretatt valg av korridor tidligere, og rådmannen vil sterkt advare mot at dette
spørsmålet blir tatt opp til ny diskusjon nå. Dersom Risør kommune i 12. time skulle velge en
annen korridor enn rød (eksisterende vei), settes hele prosjektet med ny Fv. 416 i spill på nytt,
inkludert avtalen som er inngått med Nye Veier og Aust-Agder fylkeskommune. Utfallet av dette
kan bli svært uheldig for Risør kommune.
I plankartet er det lagt inn en anbefalt båndleggingskorridor (H710) med eksempellinje fra Østebø
til Vinterkjær (der planområde for kommunedelplan E-18 møtes). Korridoren følger langs dagens
vei, men går utenom tettstedene Moen, Bossvik og Lindstøl. Fremtidige kryss er i plankartet
markert med firkantsymbol. I båndleggingssonen er det avsatt tilstrekkelig areal for en tofeltsvei
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med standard tilsvarende 80km/t, og gang/sykkelvei. Eksempellinja med kryss kan justeres
innenfor båndleggingssona i detaljreguleringsplan.
Ved Lindstøl ble det lagt ut tre alternativer til korridor på høring, A,B,C;
A alternativet går igjennom deler av bebyggelsen og deretter nord for dagens vei over jordet. Dette
alternativet gir et bredt inngrep med store fyllinger og høye skjæringer, og medfører tap av
landbruksjord. Alternativet krever også større inngrep for endring av lokalveier og avkjøringer. Det
vil være vanskelig med støyskjerming av eksisterende eiendommer, og økt fartsgrense på veien vil
medføre økt støybelastning. Planfri kryssing for gående og syklende vil være vanskelig å etablere.
Alternativet medfører innløsning av eiendommer.
B alternativet innebærer en utbedring av dagens vei og vil medføre lange og til dels krevende
adkomstveier til boliger grunnet høydeforskjell på ny og eksisterende fv. 416. Det er begrenset
plass for etablering av parallell gang- og sykkelvei på grunn av nærliggende boliger og terrengets
utforming. Veiteknisk vil veilinjen være krevende. Det vil være vanskelig med støyskjerming av
eksisterende eiendommer og økt fartsgrense på veien vil medføre økt støybelastning. Planfri
kryssing for gående og syklende vil være vanskelig å etablere. Alternativet medfører innløsning av
eiendommer, og ansees som mest kostbart og arealkrevende.
C alternativet går sør for eksisterende vei og utenom bebyggelsen. Alternativet gir store skjæringer
og fyllinger, men fremmer en korridor med god geometri med få adkomster og kryss. Veilinje er
lagt bort fra tettsted og vil gjøre krysning mellom Øvre og Nedre Lindstøl enklere. Kulvert kan
etableres under ny vei for gående/syklende og landbruksdrift. Ved dette alternativet ligger det godt
til rette for å kunne skjerme eksisterende bebyggelse mot støy. Veilinjen gir gjenbruk av
eksisterende vei til kombinert adkomstvei og gang- og sykkelvei.
Disse momentene er også belyst i konsekvensutredningene. I konsekvensutredningene og
bestemmelsene er det også angitt krav til videre detaljregulering med utforming og utredninger.
Statens Vegvesen har gjennomført en overordnet kostnadsberegning for Risørveien. På dette
plannivået blir denne svært usikker, med et stort kostnaddspenn avhengig av ulike veiløsninger.
Mer nøyaktige beregninger gjennomføres på et mer detaljert plannivå, når en har mer kunnskap
om f.eks veigeometri, geologi/grunnforhold, natur/bebyggelse landskap og vann.
Ca. beregningene er gjort på hele strekningen, men med ulike alternativer ved Lindstøl:
Alternativ A: 329-632 millioner NOK
Alternativ B: 348-664 millioner NOK
Alternativ C: 324-625 millioner NOK
Nye Veier skal ta kostnaden for utbygging av fv. 416 fra Vinterkjær til Dørsdal. Kostnadene for den
resterende strekningen mellom Dørsdal og Østebø, som ikke skal bygges av Nye Veier, er
beregnet til mellom 200-400 millioner NOK. Alternativer som tunell ved Lindstøl er ikke medregnet i
denne kostnaden, da dette ikke ble vurdert som et alternativ ved tidspunkt for overslaget.
Folkehelse og levekår
Folkehelse er et gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel, i arealstrategiene og er
vurdert i konsekvensutredningene av enkeltinnspill. Risør har flere utfordringer knyttet til folkehelse
og levekår som krever langsiktig og systematisk innsats i årene fremover. I samfunnsdelen er
målsetningene innenfor folkehelse og levekår plassert under det området som har virkemidler og
mulighet til å følge de opp, for en mer handlingsrettet tilnærming til målene. Eksempelvis er
mestring og aktivitet i hverdagen knyttet til oppvekst og inkludering.
På det overordnede plannivået som kommuneplanens arealdel utgjør, vil folkehelse først og fremst
ivaretas gjennom de store strukturene som sikrer gode nærfriluftsområder, gang- og sykkelveier og
korte avstander til servicefunksjoner osv. Den videre detaljeringen vil skje gjennom
reguleringsplan. Ny Risørvei kan påvirke noen bomiljø negativt i forhold til støv/støy som må
utredes videre i detaljreguleringsplan, og andre bomiljø vil få forbedret bomiljø som følge av at
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veien legges utenom grender. Enkelte grender kan få endrede tilganger til nærfriområder, men
utbygging av gang- og sykkelvei langs strekningen vil gi nye muligheter for fysisk aktivitet i
dagliglivet.
Klima og miljø
Klima og miljø som gjennomgående tema er videreført fra forrige kommuneplan. I samfunnsdelen
er målsetningene innenfor klima- og miljø plassert under det området som har virkemidler og
mulighet til å følge de opp. På den måten ser man for seg en mer handlingsbasert tilnærming til
målene. Fokuset innenfor klima- og miljø vil være på tiltak som reduserer klimagassutslipp, bidrar
til å ivareta miljøet og håndtere og planlegge ut fra et endret klima. Klimatilpassing har vært vurdert
som eget tema i konsekvensutredningene, i tillegg til flere andre miljøtemaer. I ny planstrategi vil
det foreslåes å iverksette arbeidet med en egen kommunedelplan for klima. I arealdelen og
arealstrategiene spesielt, er det fokusert på større strukturelle grep, som lokalisering av
boligbebyggelse, og næringsbebyggelse som kan bidra til å redusere transportbehovet og
kommunens samlede klimagassutslipp.
Et av kommunens viktigste virkemiddel i klimaarbeidet er arealplanlegging. Derfor fremmet
rådmannen et forslag i samfunnsdelen om at minimum 90 % av fremtidig bebyggelse skjer innenfor
Risørs tre lokalsentre. Dersom bystyret fortsatt ønsker at dette reduseres til 70% ber rådmannen
bystyret vurdere om målsettingen kan tas ut, og dekkes av arealstrategiene. Målsetting om 70 %
indikerer at vi ønsker 30 % bebyggelse utenfor senterne. Dette er svært mye og langt unna de
nasjonale føringene for areal- og transportplanlegging.
Næringsperspektiv
Næringsutvikling er ikke noe kommunen kan «vedta», men aktivitet som kan skje i nært samspill
med eksisterende næringsliv. Det skjer ved at det skapes en offensiv og optimistisk
utviklingskultur, hvor man evner å gripe mulighetene som kommer. Den rette arbeidskraften med
den rette kompetansen er den største utfordringen for å skape arbeidsplasser. Det å lykkes med
næringsutvikling handler derfor om mer enn å bidra til å skape arbeidsplasser, og å jobbe direkte
med etablert næringsliv. Skal vi lykkes med å øke verdiskapningen, utvikle, beholde og å skape
nye arbeidsplasser må vi jobbe helhetlig kommunalt og regionalt for å gjøre det attraktivt å jobbe,
bo, og utvikle seg i kommunen og i regionen. I kommuneplanen sees derfor næringsutvikling,
stedsutvikling og samfunnsutvikling sammenheng. Næringsperspektivet i samfunnsdelen blir
beskrevet innenfor samfunnsutvikling og ansees som styrket ved denne revisjonen. Det er tydelige
målsettinger knyttet til næringsutvikling i kommunen og i regionen. I arealdelen er det blant annet
lagt opp til mer bruk av sjønære areal og næringshavner for økt fokus på maritim næring.
Ny og forbedret Risørvei kan bidra til å øke Risørs bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og
besøksattraktivitet. Det aller viktigste potensielle tilflyttere peker på er arbeidsplasser. For etablerte
bedrifter lokalisert i Risør blir det enklere å rekruttere arbeidstakere med den rette kompetansen
med flere potensielle jobbsøkere innenfor akseptabel pendleravstand. Det blir også mer effektivt å
frakte varer inn og ut av kommunen (logistikk). Både reisetid og reisekomfort (veistandard,
kurvatur, bredde) har stor betydning. En utbedring av veien er også viktig for reiselivssatsingen.
Det er mange turister på sørlandsferie som gjerne drar innom en eller flere byer. Da er
tilgjengelighet og opplevd reisetid helt avgjørende, og kan bidra til å øke besøksattraktiviteten.
Vurderinger
Kommuneplanen legger til rette for en positiv utvikling av samfunnet og kommunen uten at planen
vil medføre vesentlige negative samlede konsekvenser. De fleste utfordringer i arealdelen knyttet
til nye områder for bebyggelse og anlegg vil kunne løses med god detaljplanlegging og videre
utredninger.
Foreslått korridor for Fv. 416, Risørveien, bør tas med i kommuneplankartet, ettersom det er et
svært viktig infrastrukturtiltak og samfunnsutviklingsprosjekt for Risør kommune. Dårlig
framkommelighet og trafikksikkerhet, samt manglende tilrettelegging for gående/syklende medfører
at veien i dag oppleves som en barriere for Risørs attraktivitet, både for næringsliv, besøk og
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bosetting. Utbedret Risørvei er viktig for å kunne være en del av et større bo- og arbeidsmarked og
uten utbedret Risørvei kan vi risikere at den opplevde og relative avstanden til
befolkningskonsentrasjonen og bedriftene i Risør sentrum og langs Risørveien blir enda lenger
etter at ny E18 bygges og man kjører forbi Risør i 110 km/t. Prosessen rundt E-18 har nå gitt Risør
en unik mulighet til å få realisert dette, ettersom utbedret Risørvei med 80km/t kan kompensere
den økte reisetiden til E-18 som følge av kryssplassering til Risør i Barlinddalen. Det har vært en
forutsetting for Nye veier da de inngikk samarbeidsavtalen om finansiering at Risørveien vil gi
kortere reisetid til E-18. Derfor er det ikke vurdert lavere fartsgrense på enkelte strekninger i
kommuneplanen, selv om enkelte beboere langs veien har kommet med innspill om dette.
Det er flere fordeler med en utbedret Risørvei i foreslått korridor. Veien vil gi økt trafikksikkerhet
langs veien for alle trafikanter med færre kryss, bedre geometri og standard tilpasset fartsgrense.
Gang- og sykkelvei langs hele korridoren vil bedre sikkerheten til gående/syklende og øke
tilgjengeligheten mellom grender og bolighus langs veien. Å legge veien utenfor tettstedene er
viktig for fremtidig utvikling og bokvalitet. Det vil være viktig i detaljreguleringsplanen at det sikres
god tilgjengelighet til friluftsområder og tilrettelegges for kryssing av veien. Samtidig har det vært
mange vanskelige avveiinger og vurderinger i prosessen. Enkelte boligeiendommer vil oppleve en
økt belastning og blir mer berørt som følge av ny vei. I tillegg medfører veien en større arealbehov,
landskapsinngrep og naturinngrep. Ny vei vil medføre store og usikre kostnader, samt gi en
krevende byggeperiode i forhold til trafikkflyt. Det kan også virke som et paradoks og tilrettelegge
for mer bilbruk, selv om man skal gå i retningen av et mer klimavennlig samfunn. I videre prosess
må det legges til rette for gode kollektivløsninger langs Risørveien og videre på E-18.
Etter at høringsfristen gikk ut har det vært jobbet med innsigelsene mot de statlige og regionale
instansene. Innsigelsen fra mattilsynet tas på alvor, og det må gjennomføres omfattende
undersøkelser og analyser i detaljreguleringsplanen for å være sikker på at veien kan bygges uten
påvirkning for drikkevannskilden. Utredningen skal ta for seg ulike tekniske løsninger for veien og
hvordan påvirkning dette vil ha. Også alternativer for reservevann i anleggsfasen. Det er selve
anleggsfasen som ansees som det mest kritiske med hensyn til drikkevannet. Etter at veien er
bygget vil dette kunne gi en sikrere situasjon for drikkevannet enn dagens situasjon. Ved bedret
trafikksikkerhet og kurvatur/standard på veien reduseres risikoen for tankbilvelt mot/i vannet. Det
skal også legges til rette for bedre drenering og sideterreng for å forhindre ulykker der kjemikalier
el.l kan drenere ut i vannet. I tillegg vil en ny vei kunne bygges med løsninger for å lede overvann,
veisalt og partikler bort fra drikkevannet.
For Lindstøl ble det lagt ut tre alternativer på høring som gav ulike konsekvenser, som er belyst i
konsekvensutredningene. Ved sluttbehandling fremmes det forslag om en løsning/korridor. Det har
vært ønskelig å fremme kun en korridor til sluttbehandling for å avklare dette i kommuneplanen og
ikke i detaljreguleringsplanen. Kunnskapsgrunnlaget for en avgjørelse av korridorvalg på dette
plannivået ansees som tilstrekkelig og vil gi mer forutsigbarhet for berørte beboere i videre
planprosess. Det har vært en vanskelig vurdering på Lindstøl, ettersom flere beboere blir berørt av
de ulike traseene. Vurdert opp mot 0-alterativet (ingen utbedring ved Lindstøl) ansees det som
viktig å utbedre denne strekninger av hensyn til ulykkespunkt, uheldig kurvaturer, sanere
trafikkfarlige avkjøringer og bedre sikkerheten til gående/syklende langs veien og ved kryssing av
veien. I tillegg vil en ensartet veistandard fra Østebø til Ny-E18 være viktig for fremkommelighet,
kjørekomfort og reisetid.
Basert på en helhetlig vurdering, er rådmannen, Statens Vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune
samstemte og vurderer korridor C som det beste alternativet for ny vei forbi Lindstøl av hensyn til
trafikksikkerhet, gjenbruk av dagens vei, geometri, samling av avkjørsler og mulighet for planfri
kryssing av veien. Spesielt avgjørende for dette er at de øvrige alternativene A og B ikke vil
tilfredsstille trafikksikkerheten på strekningen fult ut. Det skal gjøres ytterligere undersøkelser i
detaljreguleringsplanen av hensyn til naturmiljø. Det skal også vurderes ulike tekniske løsninger
som ivaretar beboere, landskap og friluftsliv, deriblant tunell.
Rådmannens konklusjon
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bør vedtas slik den foreligger.
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Risør kommune
Samfunnsutvikling

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12617-1
Bård Vestøl Birkedal

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Tomtepriser nye industriareal på Hestemyr
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å starte salg av industritomter. Fullmakten gis ihht
delegasjonsreglement, der rådmannen har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i saker
som ikke er av prinsipiell betydning.
Følgende retningslinjer for salg legges til grunn:
-

-

Virksomheten er innenfor rammene i reguleringsplanen for området.
Ved salg av tomter skal det legges inn en tilbakekjøpsklausul som sikrer kommunen
tilbakekjøpsrett dersom bygging på tomten ikke er satt i gang i løpet av to år etter salg.
Prisene for tomtene skal reflektere markedspris. Dette forutsetter at Risør kommune skal
ha et nullregnskap knyttet til utvikling og salg av industriområdene. Prisen for tomtene
fastsettes ihht dette til minimum kr. 500 pr.kvm for store tomter og minimum 550 kr. pr. kvm
for små tomter. Prisen skal justeres ihht sluttregnskap for opparbeidelse.
Prisen skal justeres ihht normal prisstigning

Formannskapet tilslutter seg for øvrig til de vurderingene som ligger i saken knyttet til
markedsføring og salg av området.

Dokumentnr.: 19/12617-1

side 1 av 6

19/59 Tomtepriser nye industriarealer på Hestemyr - 19/12617-1 Tomtepriser nye industriarealer på Hestemyr : Tomtepriser nye industriarealer på Hestemyr

Vedlegg
kapitalkostnad
__________________________________________________________________________
Kort resymé
15. november 2019 er de nye industriarealene på Hestemyr ferdigstilt fra utbygger, og overtas av
kommunen. Det betyr at arealene kan legges ut for salg. Denne saken omhandler inndeling og
prisstruktur på tomtene, samt vurderinger knyttet til salg- og markedsføring.
Saksopplysninger
Hva etterspør næringslivet – målgruppe for arealene på Hestemyr
Basert på næringslivets egne preferanser, kan det settes opp noen grunnleggende karakteristika
ved gode næringsarealer1.
Strategisk beliggenhet:
Nærhet til sentrale markeder, kundegrupper og til befolkningstyngdepunkt
- Nærhet til viktige terminaler eller til sentrale naturressurser
- Skjerming i forhold til bolig og institusjoner som genererer persontrafikk
Transporteffektiv infrastruktur
- Nærhet til overordnet vegsystem
- Nærhet til kollektivtilbud
- God parkeringsdekning
Skjerming i forhold til konkurrerende eller begrensende arealbruk
- Tilstrekkelig ekspansjonsrom
- Robusthet og beredskap
- Tydelig arbeidsdeling mellom næringsområder
Attraksjon og image
- Særpregede næringsområder med klar profil og sterke funksjonelle og estetiske kvaliteter
- Nærhet til sentrale institusjoner/ bedrifter
- Områder med høy historisk verdi og lange tradisjoner, Områder med velkjent regional rolle
og fokus.
Næringsstruktur og klyngefordeler
- Spesialiserte næringsområder der både infrastruktur og beliggenhet er spesielt tilpasset
enkelte bedriftstyper. Områder med sterke klyngefordeler, og som samler relaterte
næringer
- Store områder med mangedriftsfordeler- områder med et bredt spekter av næringstyper og
et internt marked
Intern infrastruktur, estetikk og organisering
- Godt utbygget teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, gass, tele, fjernvarme/kjøling)
- God skilting, oversiktlige strukturer og uterom med kvalitet
- Gode estetiske kvaliteter
De nye arealene på Hestemyr treffer ikke på alle disse kravene, men ulike næringer har ulike krav.
For å være attraktiv fremover må Risør, og regionen som helhet, kunne tilby areal tilpasset ulike
bransjer. I hovedtrekk kan vi si at sentrumsnære arealer gir et tilbud til publikumsrettet næringer
som butikker, restauranter og ulike typer tjenester. Arealintensive næringer (kontorbaserte
virksomheter) bør også være nær der folk bor, og lett tilgjengelig med både bil og kollektiv. Her vil
man gjerne være ha store krav til estetikk og tjenestetilgjengelighet, og de vil være mest aktuelt i
sentrumsnære områder. Arealkrevende virksomheter vil ønske store areal med
ekspansjonsmuligheter i nærheten av veier og infrastruktur, og ha en god skjerming mot boliger.
1

Kilde: Fagnotat, Næringsutvikling og næringsarealer 23/11- 2011, Vestfold fylkeskommune
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For Risørs del er det primært Moland, og eventuelle nye areal ifm med ny E18 som vil være viktig
for denne gruppen fremover.
Et stort antall bedrifter i Norge befinner seg mellom ytterpunktene (arealintensive og
arealkrevende). Dette er den store mellomgruppen som er litt av alt, men kanskje primært
bedriftsrettet virksomhet. Her vil kravlisten være ting som nærhet til veg, parkering, næringstrafikk,
variert næringsstruktur, infrastruktur, klynger av leverandører, kunder og kombinasjonsbygg.
For denne store mellomgruppen vil trolig de nye arealene på Hestemyr være attraktive. I et
regionalt samspill kan vi også i enda større grad tilby spesialiserte miljøer med gode
utviklingsmuligheter.
Hvordan tilpasse arealene til næringslivets behov:
Det er ikke gjennomført noen omfattende kartlegging av fremtidig næringsarealbehov i Risør, men
vi vet at i denne store mellomgruppen er det mange små og mellomstore bedrifter som vil ønske
mindre arealer med mindre bygg til en relativt rimelig pris. Dersom tomtene blir for store vil
kostandene bli for store, og vi risikerer at store områder vil bli stående ubenyttet.
Gjeldende reguleringsplan for området gir mulighet for etablering av industri og næringsrelatert
virksomhet, uten særlig store begrensninger annet enn at de ikke skal være til sjenanse for naboer.
Forretningsbygg/ kontor/ tjenesteyting er et eget reguleringsformål det ikke åpnes opp for på de
nye arealene.
I reguleringsplanen heter det at: «Arealene kan deles opp etter de enkelte bedrifters behov.
Tomtene skal ha en mest mulig regelmessig form og må godkjennes av kommunen.» Videre
fastsettes det at «Anleggenes art, utforming og plassering skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av
kommunen, som kan fastsette at bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper, henvises til
bestemte deler av arealene eller til andre industristrøk».
Det nye industriområde er på tre nivåer, der de to lengst vest og nærmest dagens industriområde
utgjør henholdsvis ca. 6 og 7 mål. Område tre som ligger lengst øst utgjør ca 16 mål.
For å møte behovene til små og mellomstore bedrifter må vi forsikre oss om at det er tilgjengelig
tomter på under 1,5 mål. Samtidig må vi klare å beholde en fleksibilitet og unngå for mange
antagelser om hvem som vil ønske å kjøpe tomter på området. Dersom større etableringer skulle
ønske klargjorte sentrumsnære områder, bør vi så langt det lar seg gjøre også ha dette i bakhånd.
Det foreslås derfor at område en og to primært forbeholdes bedrifter som ønsker mindre enn to
mål tomt. Område tre forbeholdes, frem til område en og to eventuelt er solgt ut, til større
etableringer.
Ut over dette er trolig en god strategi å gi færrest mulig begrensninger, utenom de retningslinjer
som ligger i vedtatt reguleringsplan og lovverket ellers.
Markedsføring og salg
Målgruppen for arealene på Hestemyrer primært lokale små- og mellomstore bedrifter som ønsker
nye arealer, starte nytt, eller utvide eksisterende virksomhet. Muligheten for at en bedrift kommer
utenfra er til stede, og vi bør posisjonere oss så vi evner å gripe disse mulighetene dersom det
skulle bli aktuelt. En ressurskrevende utadrettet markedsføring er imidlertid trolig lite
hensiktsmessig. Vårt hovedmål må være å gjøre område kjent lokalt, og å gi lokale bedrifter gode
og fleksible løsninger. Arealene må være lett synlig, og det skal være lett å finne oppdatert
informasjon om dette for de som leter.
Kommunen har gode forutsetninger for å få til dette uten noe fordyrende mellomledd som
potensielt kan gjøre salg mindre effektiv og tilpasningsdyktig. Den viktigste faktoren for å sikre salg
er å være på tilbudssiden mot det lokale næringslivet, og ved å bruke nettverk og enkel
markedsføring på egne nettsider og sosiale medier. Markedsføring ut over dette er
ressurskrevende og effekten ofte begrenset.
Både for å best mulig legge til rette for lokale etableringer, og for å ha en strategisk beredskap for
etableringer utenfra, er det viktig å ha rask og god informasjon tilgjengelig. Herunder må vi sikre
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oss at vi fremstår med raske og tydelige kontaktlinjer der vi klarer å gi gode avklaringer og
tilrettelegge på en god måte. Dette sikrer vi blant annet gjennom månedlige næringsarealmøter i
kommunen der næringssjef, plansjef, teknisk sjef, og kommunalsjef samfunnsutvikling møtes.
Den mest brukte plafformene for formidling av næringsareal er finn.no, og det vil være naturlig å
opprette en annonse her. I tillegg har Risør kommune sammen med kommunene i østre Agder
inngått et samarbeid om arealguiden.no, som vil bli oppdatert og benyttet.
Økonomi
EØS- avtalens regler om offentlig anskaffelser fastsetter at ved salg av offentlig eiendom må
kommunen kunne dokumentere at kjøper ikke har betalt mindre enn markedspris2. Å fastsette en
markedspris er imidlertid svært utfordrende da det er få areal som er direkte sammenlignbare. På
nåværende tomter på Hestemyr har Risør kommunen tatt 70 kr. pr. kvm for råtomter. I 2017 ble det
solgt en grovplanert tomt for 190 kr. pr. kvm, mens det privat ble omsatt en attraktiv og klargjort
tomt i 2018 for 410 kr. pr. kvm.
På nåværende næringsområder på Moland har prisen variert fra 200,- pr. kvm til kr. 350,- pr. kvm.
Råtomteprisen er satt til kr. 70,- pr kvm. Pris på næringsområder i andre områder er ikke offentlig
tilgjengelig, men vi har fått tak i følgende priser for sammenligning:
- Kjerlingland, Lillesand (attraktive areal langs e18). Pris anslås til ca. 1000 pr kvm, men er
kun delvis oppbygd.
- Stoa, Arendal. Ca. 11-1200 kr. pr. kvm.
- A67, Tvedestrand. 500 – 900 kr. pr.kvm
- Andre kommuner i nærområde oppgir å primært selge tomter for kostpris.
Totalkostnadene for opparbeidelse av tomtene er anslått til ca. 14 mill NOK, men sluttregnskapet
foreligger ikke enda. Egentid og kapitalkostnader er da ikke medregnet. Hvor store
kapitalkostnadene vil bli avhenger av hvor lang tid vi bruker på å selge tomtene. I HP/ØP er det
budsjettert med at vi selger tomter for 1 mill NOK årlig. Normalt regner Risør kommune en
snittrente på 3,5 -4 %. Med en årlig nedskrivning av lånet på en million NOK blir den totale
kapitalkostnaden over 14 år 4 20 000. Se tabell under.:
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

År 11

År 12

År 13

År 14

14
000
000

13 000
000

12 000
000

11 000
000

10 000
000

9 000
000

8 000
000

7 000
000

6 000
000

5 000
000

4 000
000

3 000
000

2 000
000

1 000
000

Kapitalkostand
år

56000
0

52000
0

48000
0

44000
0

40000
0

36000
0

32000
0

28000
0

24000
0

20000
0

16000
0

12000
0

80000

40000

Kapitalkostand
totalt

56000
0

10800
00

15600
00

20000
00

24000
00

27600
00

30800
00

33600
00

36000
00

38000
00

39600
00

40800
00

41600
00

42000
00

Restbelø
p

Området som nå gjøres klart er på omlag 29,5 mål og en fordeling av investeringene (14 mill) på
dette området gir en tomtepris på omlag 475 kr. pr m2, under forutsetning at hele området selges.
Medregnet kapitalkostnad blir tomteprisene ca. 620 kr. pr. kvm. Det må påregnes en viss risiko for
at vi ved å ikke forhåndsoppdele tomtene, kan bli sittende igjen med noen tomter som er lite
attraktive og vanskelig å selge.
Det totale området som er regulert skal bygges ut på sikt. Denne utbyggingen vil bli noe mindre
kostbart fordi vei og infrastruktur da allerede er lagt opp. Det totale området som er planlagt utbygd
utgjør ca. 60 mål.
Kommunene har ikke hentet inn priser for utbygging av det resterende område, men anslår at dette
vil komme på omlag 6 mill NOK. Dersom vi tar utgangspunktet i en totalkostnad på utbyggingen på
20 mill NOK og fordeler dette på 60 mål blir kostprisen 333 kr pr kvm, dersom alt selges og
kapitalkostnad holdes utenfor.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentligstotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf - s.32: Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil
kjøperen få en økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om kjøpesum
og eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris.
2
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Investeringen i tomt kan ofte bli stor for små- og mellomstore bedrifter, og dette hensynet må veies
opp mot eventuelle inntekter for kommunen. Med usikkerhet i fremtidig investeringer og med
føringene som ligger i regler for offentlig støtte bør kommunen likevel så langt det lar seg gjøre
sikre seg kostnadene ved allerede utførte investeringer. Det er etablert praksis å ikke medregne
kapitalkostnader for denne typen utbygging og dette er derfor trolig mulig å gjøre også her.
Tomtene bør derfor selges for minimum 475 kr. pr. kvm. Dersom prisen blir lavere enn dette må
det regnes som en subsidiering som kommer i konflikt med regler for offentlig støtte, og kommunen
går med tap på investeringene.
Det antas å være relativt lite forskjell knyttet til attraktivitet for de ulike områdene, men det kan
være formålstjenlig å differensiere noe med utgangspunkt i tomtestørrelse. For å kompensere for
at vi med en fleksibel tilnærming til tomtestørrelse risikere å ikke selge området, anbefales det å
starte prisene på minimum 500 kr. pr kvm for tomter over to mål, og 550 kr. pr. kvm for mindre
tomter. Endelig pris må tilpasset sluttsum fra utbyggingen og prisene bør justeres ihht normal
prisstigning.
550 kr. pr. m2 gir en kostnad for en tomt på 1,5 mål på kr. 825 000,-. Fordi en slik investeringen
ofte kan bli stor for små- og mellomstore bedrifter har Åmli kommune sett på alternative
finansieringsmodeller for å gjøre denne terskelen mindre. For næringsområdet på Engenes i Åmli
er det laget en ordning der etablerer leier tomt, framfor å kjøpe. Tilgjengelig egenkapital er ofte en
begrensende faktor for unge nyetablerere, og en slik ordning gjør at egne midler kan brukes til å
medfinansiere investeringer i bygg og anlegg, mens tomta kan leies i en kortere eller lengre
periode. Ved at leie fra kommunen følger selvkost, vil leietaker nyttiggjør seg av at kommunen
vanligvis oppnår billigere finansering enn private aksjeselskap og enkeltmannsforetak. Etablerer vil
selv kunne stå for byggeledelse, og ha mer fleksibilitet til egeninnsats og innkjøp i byggeperioden
da de ikke er underlagt offentlig innkjøpsreglement.
Det oppstår en del usikkerhetsmomenter og risiko ved en slik ordning og i utgangspunktet ønsker
ikke Risør kommune å legge til rette for dette. Det kan imidlertid være aktuelt å vurdere nærmere
dersom tomtene viser seg å være vanskelig å få solgt, eller at prisen for tomtene blir en stor terskel
for å sikre nyetableringer i kommunen.
Kommuneplan
Attraktive og varierte næringsareal er svært viktig for å sikre kommuneplanens hovedmål om at vi
skal vokse.
Folkehelse og levekår
Ikke relevant
Klima og miljø
Industriområdet er relativt nært på den største bokonsentrasjonen i kommunene og relativt lett
tilgjengelig med både gange, sykkel og kollektiv. Dette kan bidra til å gi noen reduksjon i utslipp av
klimagasser fra transport. Ellers er dette lite relevant.
Næringsperspektiv
Å kunne tilby klargjorte tomter anses som svært viktig for å sikre nyetableringer i kommune.
Vurderinger
Kommunen kan ikke, og skal ikke konkurrere med private utbyggere. Kommunen må også ha et
fornuftig driftsgrunnlag og kostprisen for opparbeidelsen av tomtene anses som et minimum ved
fastsettelse av pris.
For å sikre effektive salgsprosesser anbefales det å gi rådmannen disposisjon til gjennomføring av
salg.
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Rådmannens konklusjon
Det anbefales at formannskapet gir rådmannen fullmakt til å starte salg av næringstomter.
Følgende retningslinjer for salg bør ellers legges til grunn:
- Virksomheten er innenfor rammene i reguleringsplanen for området.
- Ved salg av tomter skal det legges inn en tilbakekjøpsklausul som sikrer kommunen
tilbakekjøpsrett dersom bygging på tomten ikke er satt i gang i løpet av to år etter salg.
- Prisene for tomtene skal reflektere markedspris. Dette forutsetter at Risør kommune skal
ha et nullregnskap knyttet til utvikling og salg av industriområdene. Prisen for tomtene
fastsettes ihht dette til minimum kr. 500 pr.kvm for store tomter og minimum 550 kr. pr. kvm
for små tomter. Prisen skal justeres ihht sluttregnskap for opparbeidelse.
- Prisen skal justeres ihht normal prisstigning
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Antatt restbeløp
Kapitalkostand år
Kapitakostand totalt

år 1
år 2
år 3
år 4
år 5
år 6
år 7
år 8
år 9
år 10
år 11
år 12
år 13
år 14
14 000 000 13 000 000 12 000 000 11 000 000 10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
560000
520000
480000
440000
400000
360000
320000
280000
240000
200000
160000
120000
80000
40000
560000
1080000
1560000
2000000
2400000
2760000
3080000
3360000
3600000
3800000
3960000
4080000
4160000
4200000
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Risør kommune
Samfunnsutvikling

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12607-2
Bård Vestøl Birkedal

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Salg av areal Caspersensvei
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier godkjenner ikke salg av kommunens eiendom gnr. 15 bnr. 1 på ca.
6500 m² til AS Havnegata 2-4 som vist på situasjonskart datert 10.10.2019.
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Vedlegg
Oversiktskart omsøkt areal Caspersensvei
Søknad Tomt Caspersensvei
__________________________________________________________________________
Kort resymé
AS Havnegaten 2-4 søker om å erverve et tomteareal på ca. 6,5 mål ved innkjøring til Risørhallen i
Caspersens vei, med intensjon om å bygge et forretnings- og fritidsbygg. Området er opptegnet på
vedlagt kart.
Denne saken gjelder salg av tomten og eventuelle vilkår rundt dette.
Saksopplysninger
AS Havnegaten 2-4 tenker å reise et forretningsbygg som skal inneholde butikk, kafe og et
fritidstilbud til barn/ ungdom. Det er tenkt en løsning der kafe og fritidstilbud vil være kombinert.
Fritidstilbudet er først og fremst tenkt som et tilbud til ungdom som ikke er med i organisert idrett,
som for eksempel håndball eller fotball, men målet er å etablere en møteplass for alle ungdom,
både de organiserte og uorganiserte gruppene. Det er tenkt ulike typer spill som for eksempel
biljard og bordtennis, samt ulike soner hvor man kan «henge» og slappe av.
Søker ønsker også å legge til rette for at uteområdet brukes til lek og spill. Butikken vil være en
ordinær dagligvarebutikk med kafe.
Det aktuelle området ligger sentralt plassert i tilknytning til boligområder og skole/ fritidstilbud. I det
vedlagte situasjonskartet er det tegnet inn et bygg på ca 1200 kvm, men nøyaktig størrelse på
bygget må vurderes i en i den videre prosessen. I den skisserte tegningen er det også satt av et
betydelig areal til parkering.
Utbyggingen vil ikke berøre dagens etablerte lysløype, og trolig ikke ødelegge for turområde, da
deler av området som ønskes kjøpt er myrlendt. Byggets plassering er tenkt ned mot nivå til
Caspersens vei, slik at det blir en naturlig fjellskjæring mot turområdet for øvrig.
Området faller under reguleringsplanen for «Randvik – skoler, idrettsanlegg» fra 1983. Gjeldende
plan er av eldre dato og uten bestemmelser, og sier ikke noe om hvordan området skal bebygges
og utnyttes. Derfor må videre utvikling av område ta utgangspunkt i gjeldende formål i
kommuneplanen. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til grønnstruktur/ friområde og åpner
ikke for utbygging. I foreslått kommuneplan for 2019 er området også videreført, og gjelder foran
formålet i reguleringsplanen. Ved en eventuell fradeling bør det legges som en forutsetning for
salget at fradelingen godkjennes etter gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven.
Økonomi
Risør jeger- og fiskeforening har henvendt seg til kommunen om kjøp av deler av dette område
tidligere, og har da blitt forespeilet en pris på kr 70 pr m2. Dette er også etablert som kommunens
«standardpris» ved salg av råtomter. Dersom kommunen ønsker å selge, bør samme pris tilbys AS
Havnegaten 2-4. For 6,5 mål gir dette en salgspris på ca kr 455 000,-.
Kommuneplan
I kommuneplanen understrekes det at kommunen vil prioritere regional utvikling, og delta aktivt i
utvikling av regionen sammen med eksisterende næringsliv. Dette innebærer å legge til rette for at
lokale næringsdrivende som ønsker å satse skal få mulighet til dette. Et mål i planen er også at
kommunen skal ha en fleksibel tilnærming til næringsareal.
Videre er det et viktig mål at kommunen satser på kunnskap, og da skape et lokalsamfunn som
styrker innbyggernes muligheter for å utvikle sine ferdigheter. Å etablere gode møteplasser som
skaper arenaer for aktiviteter bidrar til dette.
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På motsatt side så utfordrer et salg av dette området Risør kommune sin satsing og prioritering av
aktivitet i Risør sentrum. Med et stadig utvidet tilbud til barn og unge, og et tilbud om cafe/
møteplass i nærheten av Kjempesteinsmyra og Risørhallen, vil det være stor sannsynlighet for at
det blir mindre aktivitet i sentrum av Risør. Et styrket sentrum, med mer aktivitet, anses som
avgjørende for videre vekst og utvikling av Risør kommune.
Folkehelse og levekår
Gode aktivitetstilbud og møteplasser er viktig for å skape god folkehelse, men vi må også være
tydelige på at for mange tilbud kan føre til at noen blir mindre brukt. Møteplasser er bare
funksjonelle der mange faktisk møtes. Rådmannen mener derfor man bør stille spørsmål om man
ved å opprette nye møteplasser som konkurrere med sentrum og steder som klubbhuset og
skateparken på Kjempesteinsmyra, bidrar til å skape bedre møteplasser og god folkehelse i Risør.
Klima og miljø
En eventuell utbygging som det er skissert her gir et tilbud nært der folk bor. Dette kan bidra til å
redusere reiseaktiviteten.
Næringsperspektiv
I det aktuelle området bor det mange, og det er rimelig å anta at det vil være et næringsgrunnlag
for et tilbud som skissert. Dette vil i så fall kunne generere arbeidsplasser, og annen
næringsaktivitet i området.
For butikkdriften er det i dag en etablert dagligvarebutikk på Randvik som den nye butikken
potensielt kan fortrenge noen kunder fra. Erfaringen fra etablering i dagligvareforretninger andre
steder er imidlertid at nyetableringer kan være positivt for den totale omsetningen. Selv om det
dels vil være konkurrerende virksomhet, kan totalpakken forstås som et supplerende tilbud til
matbutikken på Randvik som kundene vil nyte godt av.
Spørsmål knyttet til næringsutvikling i et større perspektiv er om denne etableringen bidrar til å
fortrenge aktivitet fra sentrum. Et aktivt og levende sentrum er avgjørende for videre
næringsutvikling i hele Risør. I tråd med kommuneplanenes prioritering av vekst og utvikling i
sentrum bør handel og tjenestetilbud primært bli bygd opp her. Dersom etableringen kommer som
et supplement og støtte for etablert aktivitet i området, kan det tenkes at det ikke kommer i konflikt
med videre utvikling av sentrum.
Vurderinger
Rammebetingelsene for det aktuelle området er annerledes i dag enn de var i 1983 da gjeldende
reguleringsplan ble vedtatt. Hensynet til å imøtekomme et godt initiativ fra en lokal aktør som
ønsker å skape arbeidsplasser og et utvidet tilbud i området, må veies opp mot usikkerheten rundt
hva slags utvikling Risør kommune ønsker på dette området. Ved revidering av kommuneplanen er
nåværende formål grønnstruktur foreslått videreført i ny kommuneplan. Ønsket areal vurderes til å
ligge i utkanten av den attraktive delen av grønnstrukturen grunnet nærhet til vei, og at det er
skjermet fra lysløype og turterreng.
Aktiviteten AS Havnegaten 2-4 ønsker å etablere vil kommunisere både med boligbebyggelsen, de
omkringliggende tjenestebyggene (kulturskole, idrettsanlegg etc.) og grøntarealene. Dette vil trolig
skape en meraktivitet som kan legge til rette for videreutvikling i området.
Det aktuelle område er attraktivt. Med en eventuelt helhetlig revidering av reguleringsplanen kunne
kommunen trolig kunne funnet mange alternative bruksområder. Trengs dette området for å sikre
fortetting av boligmasse i fremtiden? Bør det vernes som fritidsområde? Bør det settes av til
parkeringsareal dersom kommunen bygger en ny svømmehall eller noe annet på området som i
dag er parkeringsplass?
Risør kommune har ikke for behandling av denne saken kunnet foreta en helhetlig revidering av
reguleringsplanen, og spørsmål er derfor om vi skal la disse spørsmålene stå ubesvart.
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Rådmannens konklusjon
Vår viktigste ressurs for å skape vekst og utvikling er lokale initiativ og kommunen ønsker å strekke
seg langt i å tilrettelegge for disse.
Basert på at området det her handler om har et stort potensialet for ulike bruksområder, at det
trolig skapes konkurrerende møteplasser, og at den foreslåtte aktiviteten kan fortrenge ønsket
aktivitet fra Risør sentrum, anbefaler rådmannen likevel ikke å selge tomten.
Dersom formannskapet ønsker å selge området/arealet til AS Havnegaten 2-4, bør det legges til
grunn følgende vilkår:

1. Arealet skal kun benyttes til oppføring av lokale med butikk, cafe - og fritidstilbud for barn
2.
3.
4.
5.

og unge som skissert i denne saken. Dette inkluderer også at det legges til rette for omlag
80 offentlig tilgjengelig parkeringsplasser.
I salgskontrakten legges det til en tilbakekjøpsklausul der kommunen får rett til å kjøpe
tilbake arealet innen ett år dersom det ikke da foreligger en utbyggingsplan som svarer ut
beskrivelsene i søknaden, og deretter etter to år dersom byggeprosessen ikke er startet.
Kommunen gis forkjøpsrett ved et eventuelt videresalg
Fradelingen av arealet og oppføring av bygg forutsettes godkjent etter plan- og
bygningslovens bestemmelser.
Prisen for tomten settes til kr. 70 pr m2, som gir en totalpris på ca 455 000,-.
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kommune
Enhet plan og bygg
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/13065-2
Ahmed Imad Joseph

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendom Sted: Lindknuten 10
gnr. 16 bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier viser til saksutredninga og godkjenner ikke salg av et tilleggsareal
fra kommunens eiendom gnr. 16 bnr. 13 som omsøkt.
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Vedlegg
Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig Sted: Lindknuten 10 gnr. 16 bnr. 1429 Søker: Magne
Sivertsen
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Eiere av Lindknuten 10, gnr. 16 bnr. 1429 (16/1429) søker om å kjøpe en tilleggstomt på ca. 235
m² for å kunne oppføre en frittliggende garasje til boligeiendommen. Arealet eies av Risør
kommune, gnr. 16 bnr. 13 (16/13).
Formannskapet som grunneier skal ta stilling til om det er ønskelig å selge arealet. Dersom
formannskapet ønsker å selge arealet, bør det settes krav om endring av gjeldende
reguleringsplan før fradeling finner sted.
Rådmannen anbefaler ikke salg av omsøkt areal.
Saksopplysninger
Tilleggstomta ligger innenfor reguleringsplanen for Linddalen boligområde, og er i
reguleringsplanen satt av til friluftsformål (FL1). Fradeling av arealet vil være avhengig av
dispensasjon fra arealformålet. Omsøkte areal ligger sør for boligtomta 16/1429 og er vist på
situasjonskart datert 22.03.19. Arealet er på ca. 235 m² og søkes tillagt boligeiendommen 16/1429
for å kunne oppføre en frittliggende garasje.
I søknaden skriver søker/kjøper at det er ønskelig å kjøpe arealet for å sette opp garasje og for å
løse parkeringsproblematikken.
Formannskapet behandler ikke saken som forvaltningsorgan etter forvaltningsloven, men som
grunneier (ingen klageadgang).
Boligen har fra før en garasje på 18 m², integrert i bolighuset, samt et lager på ca. 45 m².
Det er ingen naboer som er direkte berørt av omsøkt areal.
Dersom formannskapet som grunner godkjenner salg av arealet, vil opprettelse av eiendommen
kreve søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
Økonomi
Arealet som søker ønsker å kjøpe består av mye terreng og må opparbeides og reguleres av
kjøper, ved en eventuell utbygging. Kommunen har i tilsvarende saker med salg av kommunalt
areal som tilleggsareal, operert med en kvadratmeterpris på kr. 32,-, jf formannskapsvedtak 57/09.
Kommuneplan
Hovedmålet i kommuneplanen er at “vi skal vokse” gjennom kunnskap, regional utvikling og
attraktivitet. Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut. Den tydeligste indikatoren på
om vi lykkes med å øke kommunes attraktivitet, er om de som flytter hit og bor her blir værende.
Salg av omsøkt areal kan bidra til å heve kvaliteten, attraktiviteten og muligheten for de som
allerede bor på eiendommen 16/1429. Rådmannen ser ikke at salg av areal til boligeiendommen
16/1429 vil være i strid med kommuneplanens hovedmål.
Folkehelse og levekår
Omsøkt tiltak vil ikke medføre noen negative konsekvenser for folkehelsa eller levekårene. Tiltaket
legger opp til å heve kvaliteten og økt utnyttelse av boligeiendommen 16/1429.
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Klima og miljø
Planene med å etablere garasje vil ikke ha noen større konsekvens for klima eller miljø, men all
bearbeiding av terreng og oppføring av bygg har et klimaavtrykk i form av ressursbruk.
Næringsperspektiv
Ikke relevant for saken.
Vurderinger
Boligeiendommen 16/1429 har et areal på ca. 560 m², som er en vanlig tomtestørrelse for
boligtomtene på Linddalen. Boligfeltet ble planlagt med høy arealutnyttelse innenfor de avsatte
byggeområdene. Boligeiendommen 16/1429 har i forbindelse med opparbeidelse av eiendommen
fått innvilget dispensasjon fra utnyttelsesgraden, og eiendommen har allerede garasje integrert i
bolighuset. Rådmannen er i utgangspunktet positiv til etablering av garasjer på egen eiendom,
men i saken her er det flere faktorer som må vurderes. Boligeiendommen ligger innenfor en
detaljreguleringsplan som sier noe om hvordan eiendommen innenfor planens begrensingslinjer
skal utformes og bebygges. Planen for området åpner ikke for nye bygninger i friluftsområdene
eller at det kan foretas deling fra disse arealene. Disse arealene er ment brukt av allmennheten og
er generelt viktige arealer i både Linddalen og kommunen for øvrig. Slike arealer bør kommunen
beholde som grøntarealer.
Fradeling og oppstykking av disse arealene kan i enkelte tilfeller være uheldig på grunn av
presedensvirkning. Det er en del eiendommer som grenser mot friluftsarealer. Etablering av
omsøkt tilleggsareal i et område som dette kan etter rådmannens vurdering åpne opp for at flere
ønsker å utvide sine tomter.
Omsøkte tilleggsareal har relativt stor høydeforskjell. Etablering av garasje kan kreve betydelig
planering og terrengbearbeiding. Dette kan medføre negative landskapsmessige konsekvenser, og
tiltaket bør etter rådmannens vurdering vurderes gjennom endring av gjeldende reguleringsplan for
området dersom det skal tillates.
Rådmannen kan ikke se at det er tungtveiende argumenter som taler for salg av omsøkt areal,
men dersom formannskapet ønsker å gå imot rådmannens innstilling anbefales det at det settes
krav til endring av plan før fradeling kan finne sted.
Rådmannens konklusjon
Salg av omsøkte areal bør ikke godkjennes.
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SØKNAD

OM KJØP AV TILLEGSAREAL:

Søker om å kjøpe tilleggsareal

i forbindelse

med min tomt i Lindknuten

10. Gnr 16 Bnr 1429.
Tilleggsarealet

er på 235 m2 og er et skogs/kratt

areal. Arealet er ikke til

hinder for naboer og det er ikke mulig å benytte til boligareal.
Begrunnet

kjøpet med at Vi ønsker å sette opp en garasje på området og

for å løse parkeringsproblematikk.
Håper på et positivt svar.
Med vennlig hilsen
Magne Sivertsen
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r. 234 fra gnr. 16 bnr. 1 Kjøper: Cato og Inger Tora Solstad Videreført fra ePhorte sak 11/1674 : Søknad om kjøp av tilleggstomt Sted: Ringveien 29 gnr. 16 bnr. 234 fra gnr. 16 bnr. 1 Kjøper: Cato og Inger Tora Solstad Videreført fra ePhorte sak 11/1674

Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10360-4
Marita Herigstad Halvorsen

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Søknad om kjøp av kommunal tilleggstomt fra gnr. 16 bnr. 1
Sted: Ringveien 29 gnr. 16 bnr. 234, 235 og 1114
Søker: Cato og Inger Tora Solstad
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen innstiller på salg av areal på ca. 150m² vist som «Foreslått areal» på situasjonskart
datert 11.10.2019.
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Vedlegg
Situasjonskart datert 11.10.2019.
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Eiere av boligeiendommen Ringveien 29 gnr.16 bnr. 234, 235 og 1114 søker om kjøp av
kommunalt tilleggsareal tillagt sin boligeiendom.
Omsøkt areal er på ca. 460m² og vist på situasjonskart av dato 11.10.2019 som areal A= ca.
120m² og areal B= ca.340m².
Formannskapet skal ta stilling til salg av omsøkt areal.
Rådmannen innstiller på å selge deler av omsøkt areal.
Saksopplysninger
Omsøkt areal ligger utenfor reguleringsplanen for Randvik hvor kommuneplanen er styrende.
Kommuneplanen viser kun overordnede formål, og nærmere utnyttelse av arealer skal derfor
gjøres gjennom en detaljert plan. En eventuell fradeling av arealet avhenger derfor av
dispensasjon fra dette plankravet. Deler av omsøkt areal er avsatt til boligformål (gult) og deler er
avsatt til friområde (grønt). En eventuell fradeling av friområde forutsetter derfor også dispensasjon
fra arealformålet.
Da søkers formål med omsøkt areal er i strid med formålet i kommuneplanen, må spørsmål om
salg av arealet fremmes Formannskapet.
Nåværende eiere søkte i 2012 om å få kjøpt et tilleggsareal på ca. 120 m². Arealet var regulert til
friområde, og inneholdt en gammel stitrasè som førte ned til Randvikstien. Søknaden ble behandlet
av Formannskapet som vedtok salg av arealet. Det ble samtidig satt vilkår om at søker skulle
rydde en sti vest for arealet for å opprettholde allmennhetens tilgjengelighet til Randvikstien og
Flisvika. Ny stitrasé er blitt opparbeidet, og vilkåret anses oppfylt.
Søker skriver følgende i sin søknad:
«Vi søker om å utvide tomten for å få en mer naturlig avgrensning på tomtens yttergrenser og
høydekurver. Deler av arealet det er snakk om er utilgjengelig for allmennheten fordi det er
gjengrodd og det ligger ikke i et område der det er naturlig å ferdes ut i fra andre stier og veier i
området. Høyder i terrenget gjør at arealet det søkes om vanskelig kan benyttes til noe som er til
glede eller til nytte for allmennheten.»
Det søkes om kjøp av begge areal (A+ B), men alternativt kun areal B om de ikke får kjøpt begge
areal. Om de ikke får kjøpt og fradelt noe areal, søker de om å kunne benytte området.
Økonomi
Formannskapet har i sak 57/09 fastsatt pris på salg av mindre tilleggsarealer til boligformål:
Det fastsettes en kvadratmeterpris på kr. 25,- ved salg av kommunalt tilleggsareal til boligformål.
Kvadratmeterprisen indeksreguleres.
- For arbeidet med utstedelse av dokumenter skal kjøper, i tillegg til behandlings- og
tinglysingsgebyr, betale et administrasjonsgebyr til Risør kommune på kr. 1500,- Behandling av enkle grunnavståelser delegeres fra Formannskapet til Rådmannen dersom:
o Arealbruken ikke er i strid med stadfestet plan
o Det ikke er nabotvist
- I strandområder/skjærgården med høy grunnverdi skal arealene takseres av kommunens
takstutvalg.
For søker utgjør dette:
KPI justert pris på salg av tilleggsareal er pr. september ca. kr. 32,-kr. pr. kvm.
I tillegg vil det tilkomme gebyrer for: Behandling av fradeling, dispensasjonsgebyr,
oppmålingsgebyr og administrasjonsgebyr samt tinglysningskostnader.
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Kommuneplan
Ett av hovedmålene i kommuneplanen er satsingsområdet attraktivitet, og kommunen ønsker å
legge til rette for at våre innbyggere skal trives og fortsette å bo her. For søker vil kjøp av et
tilleggsareal føre til økt botrivsel, og salg og fradeling samsvarer derfor med kommunens
overordnede føringer.
Folkehelse og levekår
Deler av omsøkt areal ligger til friområde. Slike områder er til fri benyttelse for allmennheten, og
viktige å ivareta for å legge til rette for friluftsliv og rekreasjon.
Klima og miljø
Ikke relevant.
Næringsperspektiv
Ikke relevant
Vurderinger
Risør kommune har en generell praksis med å være varsom med å selge og fradele arealer som
berører friområder. Salg av slike arealer vil kunne gi negative konsekvenser for bruk av området,
og det er viktig å sikre allmennhetens interesser. I dette tilfellet vil det også være uheldig på grunn
av konsekvenshensyn for omkringliggende boligeiendommer. Det er flere boligeiendommer som
grenser mot tilsvarende friområder, og dersom man åpner opp for å selge slike arealer, vil dette
kunne gi presedens for de boligeiendommene som ligger vendt ut mot samme friområde. I tillegg
ligger søkers og omkringliggende eiendommer svært synlig sett fra sjøen. Hvis det selges ut
arealer fra dette friområdet, og dette frem i tid blir bebygd, kan dette gi en negativ eksponering. Det
er også uheldig å selge slike arealer da det fører til privatisering av et landskap som bør skånes og
holdes urørt.
Dagens areal til Ringveien 29 er på ca. 1500 m² og er en av de større boligtomtene i dette
området. Omsøkte areal vil utgjøre en stor tomteutvidelse, og vurderes til å være i overkant sett
opp mot søkers begrunnelse for ønsket areal.
Deler av omsøkt areal B inngår i et område avsatt til boligformål i kommuneplanen (gult). Denne
formålsgrensen er satt i en overordnet plan, og er ingen detaljert avgrensning. Det er altså ikke gitt
at det er egnet som areal til en boligeiendom, men denne del av omsøkt areal B samsvarer
allikevel med kommuneplanens formål. Det er også areal B som søker oppgir som det mest
ønskelige arealet. Rådmannen har derfor gjort en vurdering av den del av gult areal hvor terrenget
har flate partier som kan nyttes, og foretatt en naturlig avgrensning av dette opp mot søkers
eiendom. Dette vil utgjøre et totalt areal på ca. 150m² og vil imøtekomme søker på deler av ønsket
areal. Foreslått areal er vist på vedlagte situasjonskart datert 11.10.2019.
Rådmannens konklusjon
Store deler av omsøkt areal ligger i område avsatt til friområde. Et evt. salg av areal i friområde bør
unngås av konsekvenshensyn. Å gi tillatelse til bruk av grunn, slik søker alternativt søker om, er
ikke noe kommunen vanligvis gjør. Rådmannen ønsker derfor ikke å åpne opp for slik praksis.
For å komme søker i møte, foreslår Rådmannen salg av et areal med en hensiktsmessig
avgrensning innenfor formålet boligbebyggelse i kommuneplanen. Foreslått areal er vist på
situasjonskart datert 11.10.2019.
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12466-5
Anders Auten Pedersen

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Søknad om bruk av kommunal grunn for anleggelse av sanitært
avløpsvann Sted: Vardøya 11 gnr. 31 bnr. 43
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr. 31
bnr. 1, for å anlegge nytt avløpsrenseanlegg som vist på situasjonskart datert 10.7.19, på følgende
vilkår:






Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltakene må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Det tillates ikke sprenging. Ledninger føres i borehull fra fritidsboligen og fram til
renseanlegget.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
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Vedlegg
Oversiktskart gnr_bnr 31_43
Søknad om bruk av kommunal grunn
Situasjonskart
Foto
__________________________________________________________________________
Kort resymé
I forbindelse med forestående søknad om å oppføre en erstatningshytte, søkes det om å etablere
et avløpsanlegg.
Det opplyses i søknaden at egen eiendom i stor grad består av bart fjell. Det er derfor ønskelig å
etablere renseanlegget i et lite søkk rett øst for eiendommen. Området ligger på kommunal grunn,
og er statlig sikret friluftsområde.
Anlegget, bestående av tank og infiltrasjonsanlegg, graves ned og dekkes med stedlige masser.
Fra anlegget bores hull for ledninger bort til fritidsbolig.
Området er statlig sikret friluftsområde, og krever samtykke fra Miljødirektoratet. Før saken
oversendes Fylkesmannen og Miljødirektoratet for uttalelse og eventuelt samtykke, fremmes saken
til behandling hos grunneier Risør kommune v/Formannskapet.
Formannskapet skal ta stilling til om tiltaket kan godkjennes eller ikke. Det kan stilles vilkår til en
eventuell godkjennelse.
Rådmannen innstiller på at tiltaket kan godkjennes under de forutsetningene som legges fram i
innstillingen.
Saksopplysninger
Det søkes om å anlegge et avløpsanlegg på kommunal grunn.
Området er uregulert og har formålet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen.
I 100-metersbeltet på land er det generelt byggeforbud. Øyene er i tillegg statlig sikra
friluftsområder med høy verdi for allmennheten. Tiltaket er derfor avhengig av at Miljødirektoratet
gir tillatelse.
Tiltaket er i strid med kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen og krever dispensasjon i
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. For å kunne innvilge dispensasjon må ikke hensikten
bak plan eller plan- og bygningslovens formålsparagraf, settes vesentlig til side. I tillegg må det
foreligge en overvekt av fordeler veid opp imot ulemper. Krav til helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet skal være ivaretatt.
Dersom Formannskapet godkjenner tiltaket vil saken sendes over til Fylkesmannen og
Miljødirektoratet for uttalelse, før søknaden behandles administrativt.
Før det søkes om dispensasjon og utslippstillatelse ønsker tiltakshaver å avklare kommunens syn
på bruk av kommunal grunn.
Det pågår ikke landbruksvirksomhet i dette området, og det er i all hovedsak hensynet til
allmennhetens muligheter til friluftutfoldelse det er relevant å vurdere.
Området der avløpsanlegget ønskes etablert er et forholdsvis trangt skar mellom to svaberg. Det
er tett bevokst og ikke spesielt enkelt å ta seg fram i. Allmennhetens bruk av område må da antas
å være over/langs de glatte svapartiene i området. For å kunne etablere avløpsanlegget må det
graves ned en rensetank og etableres et areal for infiltrasjon.
I søknaden er det anslått at dybden ned til fjell er ca. 1,2 m. Dette er ikke tilstrekkelig til å kunne
dekke tanken. Dersom det ikke skal sprenges/pigges lenger ned, må det fylles på med masser.
Anlegget vil i så fall bli noe synlig i ettertid. Fra anlegget bores det hull gjennom svaberget, og bort
til fritidsboligen.
Kommunen har tidligere gitt dispensasjon og tillatelse til liknende tiltak i dette området, bl. a. strøm
og vannledninger til flere av hyttene på Lille og Store Vardøya. Vi kan ikke se at dette tiltaket skiller
seg vesentlig ut, ut over å kun omfatte 1 fritidsbolig.
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Økonomi
Ingen, med unntak av behandlingsgebyrer.
Kommuneplan
Området der avløpsanlegget ønskes etablert ligger i et område som har LNF-formål i kommuneplanen. Tiltak i slike områder er kun tillatt dersom de er iht. formålet. Et avløpsanlegg er ikke iht.
formålet og krever derfor dispensasjon.
Iht. samfunnsdelen i kommuneplanen er attraktivitet ett av satsningsområdene. Etablering av et
avløpsanlegg vil helt klart gjøre eiendommen mer attraktiv for eier og føre til økt bruk. Ut fra det
kan det argumenteres at tiltaket er iht. satsningsområdet, om en i svært redusert grad.
Folkehelse og levekår
Ikke relevant i denne saken.
Klima og miljø
Det er ikke kjent om hytta har utedo eller biologisk toalett, i dag. Uansett vil rensing av avløpsvannet være positivt mht. miljø.
Næringsperspektiv
Ikke relevant i denne saken.
Vurderinger
Som nevnt er det tidligere gitt tillatelse til å benytte kommunal grunn for å etablere liknende anlegg.
Ut over at gjeldende søknad kun gjelder en enkelt hytta, kan vi ikke se at den skiller seg vesentlig
fra de andre tiltakene.
Området er ikke spesielt godt egnet for ferdsel, anlegget blir delvis nedgrav og det bores hull
gjennom svaet fram til hytta. Allmennhetens ferdselsmuligheter i dette området berøres derfor i
liten grad. Anlegget vil heller ikke bli synlig fra sjø, og gir ingen endringer i landskapsbildet i
området.
Rådmannens konklusjon
Det innstilles på at avløpsanlegget kan etableres på kommunal grunn på de oppgitte vilkår.
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Org.nr. 983 912 524 MVA
Risør kommune
Furumoveien
4952 Risør

12.09.19

SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNAL GRUNN
I forbindelse med at Ingunn Hartveit Bergquist mfl., eiere av 31/43, skal søke om å oppføre
erstatningshytte, ønsker de å anlegge et avløpsanlegg for sanitært avløpsvann. På egen eiendom
er det bare fjell, men på østsiden er et lite "dalsøkk" som egner seg utmerket til å anlegge et
avløpsanlegg. Der er det kommunal grunn og statlig sikret område.
Det legges opp til å bore gjennom fjellet ned til der tanken og infiltrasjon anlegges. Det vil
således ikke bli noe inngrep i fjellet. Nede i "dalsøkket" er det jord (cirka 1,20 m dybde, mulig
mer), men det regnes med at det må tilføres noe masse til å dekke tanken.
Anlegget vil ikke bli synlig fra "noe sted", da det blir nedgravd, og liggende mellom disse
fjellformasjonene.
På vegne av Ingunn Hartveit Bergquist mfl., søkes det Risør kommune, som grunneier, om
tillatelse til å anlegge avløpsanlegg på kommunal eiendom som beskrevet foran, og vist på
oversiktsbilde og bildemontasjer (under).

Med hilsen
Konsulenttjenester – Halvor Skåli ENK
Halvor Skåli
Ingunn Hartveit Bergquist, Sivveien 15, 3118 Tønsberg, tlf. 930 04 459,
epost, skmicael@online.no
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19/12606-2
Anders Auten Pedersen

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Søknad om bruk av kommunal grunn til å anlegge strøm- og
vannledning fram til eiendommene Sted: Vardøya 25 og 40 gnr. 31 bnr.
32 og 49
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr. 31
bnr. 1, for å legge strøm- og vannledninger til fritidsbolig gnr/bnr 31/32 og 31/49 som vist på
situasjonskart datert 03.09.19 og 03.09.19 Alt 2, på følgende vilkår:








Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltakene må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Sprenging skal som hovedregel unngås. Der det er påkrevd skal inngrepene minimeres og
bruddflater dekkes til med stedegen masse.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige.
Trase i sjø skal ikke være til hinder for båttrafikk eller dregging, eller annen allmenn bruk av
sjøområdet.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert
19.05.16.
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Vedlegg
Søknad om å benytte kommunal grunn til vann og strøm-31-32 og 49
Oversiktskart gnr 31, bnr 32 og 49
Situasjonsplan vann og strøm til gnr. 31, bnr. 32
Situasjonsplan vann og strøm til gnr. 31, bnr. 49. Alt 1
Situasjonsplan vann og strøm til gnr. 31, bnr. 49. Alt 2
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Formannskapet og Risør bystyre ga i 2014 og 2016 tillatelse til å legge strøm- og vannledning på
Lille Vardøya og omkringliggende øyer. Igangsettingstillatelse for disse arbeidene ble gitt i 2017.
Det er nå sendt inn en søknad om tilknytning av ytterligere 2 fritidsboliger på Lille Vardøya.
Området er statlig sikret friluftsområde, og krever samtykke fra Miljødirektoratet. Før saken
oversendes Fylkesmannen og Miljødirektoratet for uttalelse og eventuelt samtykke, fremmes saken
til behandling hos grunneier Risør kommune v/Formannskapet.
Formannskapet skal ta stilling til om tiltaket kan godkjennes eller ikke. Det kan stilles vilkår til en
eventuell godkjennelse.
Rådmannen innstiller på at tiltaket kan godkjennes under de forutsetningene som legges fram i
innstillingen.
Saksopplysninger
Områdene er uregulerte og kommuneplanens formål i sjø er natur-, fiske-, frilufts- og ferdselsområde (NFFF). På øyene er formålet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I 100-metersbeltet på land er det generelt byggeforbud. Øyene er i tillegg statlig sikra friluftsområder med høy
verdi for allmennheten. Tiltaket er derfor avhengig av at Miljødirektoratet gir tillatelse.
Tiltaket er i strid med kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen og krever dispensasjon i
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. For å kunne innvilge dispensasjon må ikke hensikten
bak plan eller plan- og bygningslovens formålsparagraf, settes vesentlig til side. I tillegg må det
foreligge en overvekt av fordeler veid opp imot ulemper. Krav til helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet skal være ivaretatt.
Dersom Formannskapet godkjenner tiltaket vil saken sendes over til Fylkesmannen og
Miljødirektoratet for uttalelse, før søknaden behandles administrativt.
Før det søkes om dispensasjon og utslippstillatelse ønsker tiltakshaver å avklare kommunens syn
på bruk av kommunal grunn.
Økonomi
Ingen, med unntak av behandlingsgebyrer.
Kommuneplan
Området der avløpsanlegget ønskes etablert ligger i et område som har LNF-formål i kommuneplanen. Tiltak i slike områder er kun tillatt dersom de er iht. formålet. Legging av strøm- og
vannledninger er ikke iht. formålet og krever derfor dispensasjon.
Iht. samfunnsdelen i kommuneplanen er attraktivitet ett av satsningsområdene. Etablering av
strøm og vann til hyttene vil helt klart disse gjøre eiendommene mer attraktiv for eierne og føre til
økt bruk. Ut fra det kan det argumenteres at tiltaket er iht. satsningsområdet, om en i begrenset
grad.
Folkehelse og levekår
Ikke relevant i denne saken.
Klima og miljø
Økt strømforbruk på hyttene kan i ytterste konsekvens ha negative konsekvenser for klima, men
samlet sett er det trolig et lavt forbruk all den tid hyttene benyttes sommerstid.
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Næringsperspektiv
Ikke relevant i denne saken.
Vurderinger
Det søkes om å knytte 2 fritidsboliger på Lille Vardøya til det godkjente kabel- og ledningsnettet.
De nye traseen er vist i vedlegg 3, 4 og 5.
Det er ikke foretatt befaringer i forbindelse med denne søknaden, men området ble befart sammen
med Fylkesmannen og ansvarlig søker, i forbindelse med søknad om endringer av ledningsnettet i
2016.
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjø. Det foregår ikke landbruk på øyene og det er ikke registrert
spesielle naturbiotoper. Det er dermed hensynet til allmennhetens som blir avgjørende.
Strøm- og vannledning til Vardøya 25, gnr/bnr 31/32 (jf. vedlegg 3):
Omsøkte trase følger en senkning i terrenget fra hytta fram til tilkoblingspunktet. Området er
skogkledd og forholdsvis flatt. Det opplyses i søknaden at de vil prøve å etablere grunn grøft, med
ca. 40 cm. overdekning. Grøften er på ca. 100 m og vil være felles for vann- og strømledningene.
Der det er mulig etableres ordinær grøft, med 40 cm overdekning. Der dette ikke lar seg gjøre vil
det bli etablert grunn grøft med overstøp, som dekkes med stedlige jordmasser. Det vil ikke bli
utført sprengning ut over fjerning av mindre nabber under jordsmonnet. Tiltakene vil være lite
synlige etter utførelse, og medfører ingen vesentlige hindringer for allmennhetens bruks- og
ferdselsmuligheter i området.
Rådmannen kan derfor ikke se at hensynet til friluftslivet blir skadelidende under forutsetning av at
terrenginngrep holdes på et minimum og gjøres så skånsomt som mulig.
Strøm- og vannledning til Vardøya 40, gnr/bnr 31/49 (jf. vedlegg 4 og 5):
Tiltaket det søkes om er identisk med tiltaket over, men det er foreslått to ulike traseer.
Alternativ 1, jf. vedlegg 4:
Alternativ 1 viser en trase som i sin helhet ligger på land. Terrenget der grøfta er vist er i stor grad
lik terrenget for traseen fram til Vardøya 25. Grøft etableres på samme måte som fra Vardøya 25,
og Rådmannen kan derfor ikke se at hensynet til friluftslivet blir skadelidende under forutsetning av
at terrenginngrep holdes på et minimum og gjøres så skånsomt som mulig.
Trassen vil ha en lengde på ca. 240 m og ligger i all hovedsak på kommunens grunn. Den er
derimot vist delvis inne på Vardøya 42, gnr/bnr 31/47. Hvor vidt dette er akseptert av eier av denne
eiendommen, er ikke kjent.
Alternativ 2, jf. vedlegg 5:
Alternativ 2 viser en trase der ledningene føres i grøft på egen eiendom, og videre i sjø fram til
tilkoblingspunktet. Med dette alternativet vil traseen på kommunal grunn reduseres til ca. 20 m.
Løsningen forutsetter derimot at vann- og strømledninger senkes ned i sjøen. Det er ikke registrert
ålegras i området, men sjøområdet er grunt, og løsningen forutsetter at ledningene spyles ned slik
at disse ikke er til hinder/sjenanse for de øvrige hytteeierne. Hvorvidt dette er akseptert av de
berørte hytteeierne, er ikke kjent.
Området fra ilandføringen og opp til tilkoblingspunktet består i stor grad av blank sva. En trase her
vil kreve at det sprenges, eller pigges, noe som vil medføre varige sår i terrenget. Dersom denne
traseen skal kunne godkjennes må det stilles krav om at det bores hull fra tilkoblingspunktet og
ned til sjø.
Etter en totalvurdering vurderer Rådmannen at alternativ 2, som vist på vedlegg 5, er et langt mer
skånsomt tiltak. Dette forutsetter derimot at vann- og strømledninger legges i borehull fra landtaket
og opp til tilkoblingspunktet.
Rådmannens konklusjon
Da det tidligere er gitt dispensasjon og tillatelse til liknende tiltak til flere av hyttene på Lille og
Store Vardøya innstiller Rådmannen på at Formannskapet godkjenner bruk av kommunal grunn for
framføring av strømkabler og vannledninger til Vardøya 25, gnr/bnr 31/32, som vist på vedlegg 3
og til Vardøya 40, gnr/bnr 31/49, som vist på vedlegg 5.
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SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNALE
GRUNN TIL Å ANLEGGE STRØMVANNLEDNING
FRAM TIL EIENDOMMENE
GNR. 31 BNR. 32 og 49.

OG

Ingeniørtjenester
AS har av Vardøya vannlag SA, fått i oppdrag å fremme en søknad om tillatelse til å
anlegge strøm- og vannledninger over kommunal eiendom, fra tilkoblingspunkt
som vist på vedlagte
situasjonsplaner
D1 (31/32), D2-Alt 1 for 31/49 og D3- Alt 2 for 31/49.
Det har tidligere blitt gitt tillatelse til framføring av strøm- og vannledninger på Lille Vardøya, Store
Vardøya 0g Skipsholmen. Etter hvert som ledningsnettet har blitt anlagt, har flere ønsket å koble seg
til, blant annet på grunn av at det har Vært eierskifte på eiendommen.
Jeg har inntegnet trase på situasjonsplaner
Der vi klarer

å få til overdekning

merket D1 (31/32), D2 (31/49)

med 40 cm, blir det en ordinær

kabelgrøft.

Der som dette

kan bli

vanskelig, må det etableres grunn grøft, det vi] si rør som blir støpt over, men likevel dekket med
fyllmasse. Det ska] ikke foretas sprengningsarbeider
utover eventuell sprengning av mindre «nabber»
underjordsmonnet.
Dette for å få en noenlunde rett grøftebunn.
Dispensasjonssøknad
og søknad om tillatelse til tiltak vil bli fremmet på vanlig måte etter at det er
avklart om komm unal grunn kan benyttes.
Med dette søkes det om ti11ate1se til å benytte kommunal

grunn som vist på vedlagte situasjonsplaner.

Med hilsen
Ingeniartjencster AS

5mm 14%
Steinar Kvifte

Vedlegg:

1. D1, D2, og D3 Situasjonsplaner

ledningstrase

+ D-4 Oversiktskart

Kopi: Vardøya vannlag SA, ved Ole Melhus.

Ingeniørljenester

innen bygg— anlegg» og utsllppssøknader,

grunnundersøkelser,

prosjektering,

bisland i klagesaker
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Eksiserende tilkoblingsboks
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Vann og strøm tilkobling for eiendom 31/49, Alt.1
Dato:
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Målestokk: 1:1500
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Vann og strøm tilkobling for eiendom 31/49, Alt. 2
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Søknad om etablering av nettstasjon på kommunal grunn
Sted: Vardøya 4 gnr. 31 bnr. 16
Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli
Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg og Kjerstin Elin M Bull-Berg
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr. 31
bnr. 1, for å etablere ny nettstasjon til fritidsbolig på gnr/bnr 31/16, som vist på situasjonskart datert
20.06.19, på følgende vilkår:







Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltaket må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Sprenging tillates ikke.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige og at de følger eksisterende trasé.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert
19.05.16.
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Vedlegg
B1 Søknad om dispensasjon
D1 Situasjonsplan
D2 Situasjonsplan nettstasjon Vardøya
D3 Situasjonsplan nettstasjon Lille Vardøya
E1 Nettstasjon
E2 Snitt kabelgrøft
Følgebrev - søknad framføring av strøm Bjarne Lauritz Bull-Berg 31-16
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Formannskapet og Risør bystyre ga i 2014 og 2016 tillatelse til å legge strøm- og vannledning på
Lille Vardøya og omkringliggende øyer. Igangsettingstillatelse for disse arbeidene ble gitt i 2017.
Det er nå sendt inn en søknad om tilknytning av ytterligere en fritidsbolig på Store Vardøya med
tilkobling på Lille Vardøya.
Området er et statlig sikret friluftsområde, og en tillatelse krever samtykke fra Miljødirektoratet. Før
saken oversendes Miljødirektoratet, fremmes saken til behandling hos grunneier Risør kommune
v/Formannskapet.
Formannskapet skal ta stilling til om ilandføring av strømledning og plassering av nettstasjon kan
godkjennes eller ikke. Det kan stilles vilkår til en eventuell godkjennelse. Formannskapet skal ikke
behandle dispensasjon for sjøledning eller ilandføring på 31/16.
Rådmannen innstiller på at tiltaket kan godkjennes under de forutsetningene som legges fram i
innstillingen.
Saksopplysninger
Områdene er uregulerte og kommuneplanens formål i sjø er natur-, fiske-, frilufts- og ferdselsområde (NFFF). På øyene er formålet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I 100-metersbeltet på land er det generelt byggeforbud. Øyene er i tillegg statlig sikra friluftsområder med høy
verdi for allmennheten. Tiltaket er derfor avhengig av at Miljødirektoratet gir tillatelse.
Tiltaket er i strid med kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen og krever dispensasjon i
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. For å kunne innvilge dispensasjon må ikke hensikten
bak plan eller plan- og bygningslovens formålsparagraf, settes vesentlig til side. I tillegg må det
foreligge en overvekt av fordeler veid opp imot ulemper. Krav til helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet skal være ivaretatt.
Dersom Formannskapet godkjenner tiltaket vil saken sendes over til Miljødirektoratet for
behandling, før søknad om legging av sjøkabel, ilandføring på egen eiendom og nettstasjon
behandles etter plan- og bygningsloven. Det foreligger merknader fra naboer mot ledningen trasé i
sjø. Naboene ønsker at ledningen skal legges nord for Terneskjær.
Nettstasjonen søkes plassert ved siden av allerede godkjent nettstasjon som ligger vest for
eiendommen 31/29 på Lille Vardøya. Ytre mål for stasjonen blir 1,6 x 1,9 m. Byggets høyde over
bakken vil bli ca. 2,0 m.
Formannskapet behandler søknaden som grunneier, ikke som forvaltningsmyndighet. Det er derfor
ikke klagerett på vedtaket.
Økonomi
Ingen, med unntak av behandlingsgebyrer.
Kommuneplan
Området der nettstasjonen søkes bygd ligger i et område som har LNF-formål i kommuneplanen.
Tiltak i slike områder er kun tillatt dersom de er iht. formålet. Legging av strømledninger og bygging
av nettstasjon er ikke iht. formålet og krever derfor dispensasjon.
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Iht. samfunnsdelen i kommuneplanen er attraktivitet ett av satsningsområdene. Etablering av
strøm og vann til hyttene vil helt klart disse gjøre eiendommene mer attraktive for eierne og føre til
økt bruk. Ut fra det kan det argumenteres at tiltaket er iht. satsningsområdet, om en i begrenset
grad.
Folkehelse og levekår
Ikke relevant i denne saken.
Klima og miljø
Økt strømforbruk på hyttene kan i ytterste konsekvens ha negative konsekvenser for klima, men
samlet sett er det trolig et lavt forbruk all den tid hyttene benyttes sommerstid.
Næringsperspektiv
Kun indirekte relevant ved at byggetiltak kan være positivt for lokale firmaer.
Vurderinger
Det søkes om å knytte en fritidsbolig på Store Vardøya til det godkjente strømledningsnettet på
Lille Vardøya. Den nye traséen søkes lagt i sjø fra ny nettstasjon på egen eiendom 31/16 og i sjø
sør for Terneskjær til påkobling i eksisterende trasé vest for 31/29 på Lille Vardøya. Søknad om
dispensasjon for denne delen av tiltaket skal behandles etter plan- og bygningsloven dersom
Formannskapet og Miljødirektoratet godkjenner nettstasjonen.
Det er ikke foretatt befaring i forbindelse med denne søknaden, men området ble befart sammen
med Fylkesmannen og ansvarlig søker, i forbindelse med søknad om endringer av ledningsnettet i
2016.
Nettstasjonen bygges ved siden av eksisterende nettstasjon og hensynet til allmennheten vil bli lite
endret. Strømledningen skal legges i samme trekkerør som eksisterende ledninger. Det skal ikke
foretas sprenging. Formannskapet skal ikke vurdere dispensasjon fra kommuneplanen eller
byggeforbudet, men har anledning til å stille krav til utforming og plassering som grunneier.
Rådmannen kan ikke se at endringen vil påvirke allmennhetens ferdsel i det statlig sikrede
friluftsområdet. Arealet som kreves for ny nettstasjon er begrenset til drøye 3 m2. Det innstilles
derfor på at tillatelse kan gis på følgende vilkår:
 Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
 Tiltaket må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
 Sprenging tillates ikke.
 Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige og at de følger eksisterende trasé.
 Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert 19.05.16.
Rådmannens konklusjon
Da det tidligere er gitt dispensasjon og tillatelse til liknende tiltak til flere av hyttene på Lille og
Store Vardøya innstiller Rådmannen på at Formannskapet godkjenner bruk av kommunal grunn for
framføring av strømkabel og etablering av ny nettstasjon på 31/1 på vilkår.
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B1
Søknad om dispensasjon fra kommunens planbestemmelser og forbud mot tiltak i 100metersbeltet langs sjøen.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, søkes det med dette, på vegne av tiltakshaver Bjarne
Lauritz Bull-Berg, om dispensasjon fra samme lovs § 1-8 og §11-6, for framføring av strømledning til
eiendommen gnr. 31 bnr. 16 i Risør kommune.
Tiltaket.
Bjarne Lauritz Bull-Berg ønsker å føre fram strømledning fra den etablerte nettstasjonen på Lille
Vardøya, til sin eiendom på Vardøya 4. Det må etableres en mindre nettstasjon ved siden av den
eksisterende nettstasjonenen på Lille Vardøya. Ledningene bli ført fra eksisterende nettstasjon,
gjennom trekkerør som har blitt lagt tidligere, og ut i sjøen i sammen med de eksisterende
ledningene. Bortsett fra etablering av en mindre nettstasjon, vil det ikke bli noen terrengmessige
inngrep på Lille Vardøya. Det må også etableres en nettstasjon på eiendommen til Bull-Berg.
Reguleringsformålet.
Område hvor tiltak vil bli framført, er i kommuneplanen satt av til «Bruk og vern av sjø og vassdrag»
(kommuneplanens § 4-3) og «landbruk-, natur- og friluftsformål» på land (kommuneplanens § 4-2).
Tiltaket ligger også innenfor byggeforbudet i 100-meterbeltet langs sjøen.
Vilkår som en mener har betydning for å kunne gi dispensasjon.
Plan- og bygningslovens § 19-2 har blant annet følgende formuleringer:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Plan- og bygningslovens i § 1-8 første avsnitt har følgende formulering:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Direktoratet for naturforvaltning har følgende formulering om nasjonale føringer for strandsonen:
• Folk skal ha tilgang til sjøen.
• Allmenne interesser skal gis fortrinn i 100-metersbeltet.
• Viktig natur, kulturmiljø og landskap skal bevares.
• Arealbruken i strandsonen skal sees i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
• Det skal tas hensyn til verdier som for eksempel natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap.

Søkers begrunnelse for å gi dispensasjon.
Tilsidesettelse av reguleringsformålet.
Sett i forhold til byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, samt reguleringsformålet «bruk og vern
av sjø og vassdrag», vil tiltaket ikke medføre inngripen i sjøen eller på land på en uheldig måte, da
ingen konstruksjoner vil bli synlig. Ledningene bli ført fra eksisterende nettstasjon på Lille Vardøya,
gjennom trekkerør som har blitt lagt tidligere, og ut i sjøen i sammen med de ledningene som har blitt
lagt der. Ledningen legges så i vestlig retning mot eiendommen 31/16 på Vardøya.
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Ilandføring av ledningentil eiendommen,vil primærtbli ført gjennometablertborehull,menet
alternativkan væreå leggeledningeni en rennei terrengetfra sjøenog opp til hytta. Det søkesderfor
dispensasjonfor ogsådettealternativet.I sjøkantenmå ledningenda leggesi varerørsomforankresi
fjellet og overstøpes/dekkes
mednaturstein.Videre opp til hytta vil det bli en kombinasjonav
nedgravingog påfylling. Ledningenvil ikke bli synlig. Somnevnt foran, skal det etablersnettstasjon
på Bull -Berg sin eiendom.
Med bakgrunni tiltakets art og inngripen,meneren dispensasjonikke vil innebæreen vesentlig
tilsidesettelseav forbudetmot tiltak langs100-metersbelteti sjøen,reguleringsformålet«bruk og vern
av sjø og vassdrag»eller reguleringsformåletLNF, da natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskapog
andreallmenneinteresserikke vil bli negativtberørt.
Tiltaket vil heller ikke innebærenoeninteressekonfliktpå en sånnmåteat de nasjonaleføringene
tilsidesettes.
Fordelen større enn ulempene.
VardøyavannlagSA har bygd ut strøm- og vannledningsnettpå Lille Vardøyaog noe på Vardøya,noe
som har gitt mulighetfor å føre fram strømtil flere hytter. Bull -Berg har fått dispensasjonfor å rive
eksisterendehytte og oppførerstatningsh
ytte, samtanleggeavløpsanlegg.Framføringav strømfra
Agder energi,er en bedreog mer driftssikker strømtilførselennå etablereegenstrømforsyning.Det
forventesen høyerestandardpå dagenshytter, medsanitæranlegg
og andrefasilitetersom krever
strømforsyningenn det somvar for noenår tilbake. I kommuneplanener det uttrykt en målsettingom
at «Vi skal ha mer besøk».En standardhevingpå hyttenegenereltviser segå medføreat hyttenblir
brukt mer, og brukssesongen
blir lengre.Framføringav strøm vil meddettesombakgrunnværeen
størrefordel enn ulempe,med tankepå at hytta benyttesmer, og over en lengreperiodeav året.
Konsekvenserfor helse,miljø og sikkerhet.
Tiltaket vil ikke ha noennegativkonsekvensfor helse,miljø eller sikkerhet.
Jordvern.
Tiltaket har ikke relevanstil jordvern.
Tilgjengelighet.
Tilgjengelighetenvil ikke endres,verkenpå Lille Vardøyaeller Vardøya.

20.06.19

Konsulenttjenester
– Halvor Skåli ENK

Halvor Skåli
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Ledningstras
e

Ledningstrase

Ledningenleggesi
eksisterendetrekkerør.
Det etableresen mindre
transformatori tilknytning til
eksisterendetransformator

Konsulenttjenester
Halvor Skåli

–

Røylen 4 4956 Risør
TLF.951 20 552
post@konsulenttjenester.no
www.konsulenttjenester.no

SITUASJONSPLAN
STRØMLEDNING

Tiltakshaver:BjarneLorentzBerg-Bull
Gnr. 31 bnr. 16
Dato:
Sign:
14.05.19
H.S.

Målestokk:
Ingen
Ekv:
5m
Tegn.nr.
190514-01
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D2

Bestand av Ålegress

Nettstasjon
Tank renseanlegg
Slamtørke

SITUASJONSPLAN
Konsulenttjenester –
Halvor Skåli
Røylen 4 4956 Risør
TLF. 951 20 552
post@konsulenttjenester.no
www.konsulenttjenester.no

NETTSTASJON

Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg
Kjersti M. Bull-Berg
Gnr. 31 bnr. 16
Dato:
Sign:
20.06.19
H.S.

Målestokk:
1:500
Ekv:
1m
Tegn.nr.
190620-03
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Eksisterende nettstasjon
Ny nettstasjon

SITUASJONSPLAN
Konsulenttjenester –
Halvor Skåli
Røylen 4 4956 Risør
TLF. 951 20 552
post@konsulenttjenester.no
www.konsulenttjenester.no

NETTSTASJON

Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg
Kjersti M. Bull-Berg
Gnr. 31 bnr. 16
Dato:
Sign:
20.06.19
H.S.

Målestokk:
1:500
Ekv:
1m
Tegn.nr.
190620-04

rstin Elin M Bull-Berg - 19/10810-12 Søknad om etablering av nettstasjon på kommunal grunn Sted: Vardøya 4 gnr. 31 bnr. 16 Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg og Kjerstin Elin M Bull-Berg : E1 Nettstasjon

E1

n Elin M Bull-Berg - 19/10810-12 Søknad om etablering av nettstasjon på kommunal grunn Sted: Vardøya 4 gnr. 31 bnr. 16 Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg og Kjerstin Elin M Bull-Berg : E2 Snitt kabelgrøft

E2
ILANDFØRING
Heller av
naturstein

Omfyllingsmasse

Kabel

Varerør

GRØFT/FYLLING PÅ LAND

Minimum 40 cm overdekning

Omfyllingsmasse

Kabel

SNITTKABELGRØFT
Konsulenttjenester–
Halvor Skåli
Røylen 4 4956 Risør
TLF.951 20 552
post@konsulenttjenester.no
www.konsulenttjenester.no

Tiltakshaver:Bjarne LauritzBull-Berg
KjerstiM. Bull-Berg
Gnr. 31 bnr. 16
Dato:
Sign:
20.06.19
H.S.

Målestokk:
Ekv:

Tegn.nr.
190620-05
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Org.nr. 983 912 524 MVA

Risørkommune
Plan,byggog eiendom
20.06.19

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRAMFØRING AV STRØM FRA LILLE
VARDØYA TIL EIENDOMMEN GNR. 31 BNR. 16 – VARDØYA 4
BjarneLauritz Bull -Berg ønskerå føre fram strømledningfra den etablertenettstasjon
en på Lille
Vardøya,til sin eiendompå Vardøya4, hvor det ogsåskal etableresen nettstasjonpå
eiendommen
.
Det må etableresen mindre nettstasjonved sidenav deneksisterendenettstasjon
en. L edningene
bli ført fra eksisterendenettstasjon
, gjennomtrekkerørsom har blitt lagt tidl igere,og ut i sjøeni
sammenmed de eksisterendeledningene.Bortsettfra etableringav en mindre nettstasjon
, vil det
ikke bli noenterrengmessige
inngreppå Lille Vardøya.
Ilandføringav ledningentil eiendommen(31/16),vil primærtbli ført gjennometablert
borehull,men et alternativkan væreå leggeledningeni en rennei terrengetfra sjøenog opp
til hytta. Det søkesderfor dispensasjonfor ogsådettealternativet.I sjøkantenmå ledningen
da leggesi varerørsom forankresi fjellet og overstøpes
/dekkesmednaturstein.Videre opp
til hytta vil det bli en kombinasjonav nedgravingog påfylling. Ledningenvil ikke bli synlig.
Somnevntforan, skal det etablersnettstasjonpå Bull -Berg sin eiendom.
Ledningstraseen
i sjøenblir som vist på situasjonsplan 190514-01. Det har vært vurdertå
leggeden på nordsidenav Terneskjær
, meddet økerlengdenbetraktelig,noesom medfører
spenningstap
.
Påvegneav Karin Alfhild Nilsen har det kommetmerknaderfra Camilla Aanonsenog Bente
Meier (døtrene).Merknadeneer kommenterti vedleggC7.
Det søkesi denneomgangkun om dispensasjon.Dettehar sin bakgrunni at Kystverketikke
behandlersøknaderf ør det foreligger en dispensasjonfra kommunensside.Når det
foreligger,forhåpentligvispositivt vedtakfra Kystverket, vil det bli fremmetsøknadom
tillatelsetil tiltak.
Det vil i egensøknadbli søkt Risør kommunetillatelsetil å anleggenettstasjonenpå
kommunaleiendomved sidenav den eksisterendepå Lille Vardøya.
Konsulenttjenester
– Halvor Skåli ENK
Halvor Skåli
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Risør kommune
Samfunnsutvikling

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12774-1
Kamilla Solheim

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)
Bystyret (2019-2023)

Møtedato

Kjøp av parkeringsplasser i Christian Bil Parkeringshus
Rådmannens forslag til vedtak
Bystyret finner det positivt at private aktører ønsker å utvikle kommersielle parkeringsanlegg i
Risør sentrum.
Bystyret avslår tilbudet om å investere i kommunale parkeringsplasser i Christian Bil Parkeringshus
ut fra de samme argumentene som lå til grunn for avslaget på Rutebiltomta i oktober 2013 (92/13):
Behovet for parkeringsplasser i Risør sentrum endrer seg vesentlig gjennom året. Det
totale antall p-plasser tilgjengelig i sentrum inkl. Tjenna, under Kjerrgårdsbrua, Skolegata,
Fjellgata, Hasdalen og Solsiden (etter Buene) er tilstrekkelig høst, vinter og vår.
Risør kommune har også andre arealer som grusbanen på Tjenna, p-plassen ved
kommunehuset og flere arealer på Kjempesteinsmyra som kan benyttes ved anledninger
med økt behov for p-plasser som under festivaler o. l.
Behovet for p-plasser øker når man nærmer seg sentrumskvartalet. Det er derfor ønskelig
å først og fremst forsøke å etablere ytterligere parkeringsplasser nærmere
sentrumskvartalet enn Roses forslåtte p-anlegg.
I dag er det omtrent 25 kommunale parkeringsplasser på “Rutebilstasjonstomta”. Selv om
Risør kommune ikke inngår avtale med Rose om kjøp/driftstilskudd vil det ifølge Roses
planer allikevel bli et tilsvarende antall p-plasser i Roses anlegg tilgjengelig for allmenn
parkering.
På grunn av Risør kommunes anstrengte økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at det
ikke kjøpes, eller gis driftstilskudd for, noen p-plasser tilbudt av Rose.
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Vedlegg
Parkeringsanlegg RISØR Sentrum november 2019
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Risør kommune har fått tilbud om å kjøpe mellom 30 og 55 plasser i Christian Bil Parkeringshus
(Livbeltefabrikken) til en kostnad på mellom kr 3. mill og 6 mill, avhengig av antall plasser.
Rådmannen ser saken i sammenheng med tilsvarende tilbud kommunen fikk (og avslo) i 2013.
Kjøp av plasser i anlegg henger sammen med Risørs helhetlige parkeringspolitikk i sentrum, hvor
prisnivå, investeringsvilje og behov er avgjørende for suksessen til både dette anlegget og
utviklingsmuligheter andre steder.
Rådmannen er svært positiv til privat initiativ for utvikling av kommersielle parkeringsanlegg, men
er av den oppfatning at plasseringen av dette anlegget ikke er sentrumsnært nok til å være et
parkeringsanlegg som møter behovet for sentrumsnær gateparkering i Risør, store deler av året.
En investering i Christian Bil Parkeringshus vil samtidig innebære at kommunen ikke kan gjøre
investering i andre og mer sentrumsnære p-anlegg i overskuelig framtid.
Saksopplysninger
Høsten 2019 mottok Risør kommune et tilbud om å kjøpe mellom 30 og 55 parkeringsplasser i et
privat planlagt parkeringsanlegg i den tidligere Livbeltefabrikken i Hasdalen. Når kommunen
vurderer dette kjøpet må det tas stilling til om dette parkeringsanlegget vil møte Risørs nåværende
og fremtidige behov for parkering i sentrum.
Av de totalt 55 plassene som kommunen er tilbudt, vil 40 plasser være utendørs og 15 plasser
være under tak i gjennomgangsrommet til Kirkegården. De øvrige plassene i parkeringsanlegget
(60 stk) skal selges til private kjøpere, det være seg både fastboende, feriegjester eller bedrifter.
Det er Knut Øyvind Egestad og Harald Egestad om står for prosjektet. De har en opsjonsavtale på
kjøp av Livbeltefabrikken og dermed er det eiendomsselskapet CL Eiendom AS som foreløpig står
som tilbyder ovenfor Risør kommune.
Ordinær pris pr utendørs parkeringsplass er kr. 155.000. Ved kjøp av mellom 30 – 55
parkeringsplasser tilbys kommunen en rabatt på 30 %. Om kommunen kjøper alle de utvendige
parkeringsplassene i anlegget (40 plasser), tilbys kommunen å selv å overta vedlikeholdet som
ellers er stipulert til kr. 175 pr. mnd pr. plass (beregnet årskostnad for 40 plasser er kr 84 000).
Vedlikeholdet inkluderer vaktmester, brøyting, rengjøring, sikkerhet og videoovervåking.
Initiativtakerne presiserer at det er viktig for iverksettelsen og realiseringen av prosjektet at Risør
kommune investerer i minimum 30 plasser. De forventer at Østre Agder Sparebank ønsker et
forhåndssalg på nærmere 50 % for å være med å finansiere prosjektet. Risør kommunes
eventuelle kjøp av 30 eller flere plasser, vil bidra til dette.
Diskusjonen rundt behovet for et parkeringsanlegg i Risør sentrum har pågått i flere år. Det er gjort
flere utredninger om teamet og det foreligger flere politiske vedtak. Det har vært, og er fremdeles,
usikkerhet knyttet til behov, plassering og kostnader ved å etablere et parkeringshus/anlegg i fjell.
Det vises til parkeringsplanen (2018) for gjennomgang av politiske vedtak knyttet til p-anlegg.
Relevante politiske vedtak
I 2013 fikk Risør kommune tilbud om å kjøpe ca 100, eller ca 40, plasser av Rose Prosjekt og
Eiendomsutvikling AS, i tilknytning til utviklingen av Risørsenteret på Rutebiltomta. Saken ble
behandlet i bystyret 24.10.2013, og endte opp med at bystyret avslo å kjøpe plassene, i tråd med
rådmannens innstilling. Begrunnelsen var følgende:
Behovet for parkeringsplasser i Risør sentrum endrer seg vesentlig gjennom året. Det
totale antall p-plasser tilgjengelig i sentrum inkl. Tjenna, under Kjerrgårdsbrua, Skolegata,
Fjellgata, Hasdalen og Solsiden (etter Buene) er tilstrekkelig høst, vinter og vår.
Risør kommune har også andre arealer som grusbanen på Tjenna, p-plassen ved
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kommunehuset og flere arealer på Kjempesteinsmyra som kan benyttes ved anledninger
med økt behov for p-plasser som under festivaler o. l.
Behovet for p-plasser øker når man nærmer seg sentrumskvartalet. Det er derfor ønskelig
å først og fremst forsøke å etablere ytterligere parkeringsplasser nærmere
sentrumskvartalet enn Roses forslåtte p-anlegg.
I dag er det omtrent 25 kommunale parkeringsplasser på “Rutebilstasjonstomta”. Selv om
Risør kommune ikke inngår avtale med Rose om kjøp/driftstilskudd vil det ifølge Roses
planer allikevel bli et tilsvarende antall p-plasser i Roses anlegg tilgjengelig for allmenn
parkering.
På grunn av Risør kommunes anstrengte økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at det
ikke kjøpes, eller gis driftstilskudd for, noen p-plasser tilbudt av Rose.
I 2016 ble det gjort ytterligere vurderinger av muligheter for å kjøpe p-plasser av Rose eiendom, i
forbindelse med planlegging av et mulig helsehus på området. Vurderingene viste at en investering
i p-hus ville kreve store endringer av hele parkeringspolitikken i sentrum for at det skulle være
økonomisk forsvarlig, noe som ville innebære at mange beboere/kunder/gjester ville fått et
dårligere tilbud pga økt avstand og økt pris.
I 2018 ble Parkeringsplanen for Risør sentrum vedtatt (25.01.2018). Rådmannen henviser til
Parkeringsplanen for fullstendig bakgrunnsinformasjon og viktige faglige betraktninger når det
gjelder parkering i Risør. Parkeringsplanen belyser hvordan parkeringspolitikken i Risør kan brukes
til å nå mål på flere politikkområder, både i forhold til sentrumsutvikling, klima, miljø, areal,
transport og folkehelse m.m.
Oppsummert konkluderer planen med at utredningsarbeidet knyttet til et parkeringsanlegg har
strandet gjentatte ganger på grunn av følgende:









Det er store sesongvariasjoner i Risør sentrum, hvor det kun er parkeringsutfordringer noen
få uker i juli måned.
Det er ikke et umiddelbart behov for et parkeringsanlegg for å dekke kapasitetsutfordringer i
Risør sentrum. Tvert imot viser kartleggingen at i gjennomsnitt står 7 av 10 offentlige
parkeringsplasser tomme i den avgiftsbelagte tiden (med unntak av boligsonen, som ikke er
inkludert i de siste kartleggingene). Parkeringsdekningen var i gjennomsnitt ca 20 % i indre
sone (148 plasser) og 34 % ytre sone (216 plasser) i 2016.
Det kreves en betydelig investering for å etablere parkeringshus i Risør, ca 300 000 kr pr
plass (prisen kan reduseres med størrelse på anlegget, men kostnadsanslaget er basert på
erfaring fra andre steder samt utredninger som er gjort).
Det er lav betalingsvilje for parkering i Risør (i dag er det to timer gratis parkering på de
mest sentrale parkeringsplassene, og god kapasitet). Dagsparkering i ytre sone koster kr
maksimalt 40 kr pr dag.
Et hovedargument for hvorfor parkeringsanlegg skal vurderes, må være at det ønskes en
«grønnere» by med mindre innslag av parkering og trafikk i alle gater og byrom. Dette har
det ikke vært vilje til å gjennomføre, fordi en frykter at mange vil få et dårligere tilbud på
grunn av økt avstand og økt pris.
Det har vært krevende å finne en god plassering for p-anlegg. En innkjøring til p-anlegg i
Urheia fra Storgata vil bety at bilene må kjøre gjennom deler av sentrum. P-anlegg i Urheia
vil være bra for handel/byliv, men treffer ikke like godt på de boligområdene med dårligst pdekning (Kamperhaug, Strandgata, Tangen).
Andre plasseringer av p-anlegg vil være lenger unna butikker/sentrum, men treffer noe
bedre for de mest utfordrende beboerområdene, f.eks Hasdalen. Et p-anlegg her vil gi
enkel innkjøring som skjermer sentrum for mye bilkjøring, men gir noen hundre meters
avstand til Torvet. (Plasseringen i Livbeltefabrikken er sånn sett ikke ideell, siden det er
enda lengre avstand til/fra beboerområdene, og det er dårlig synlighet fra hovedfartsårene)

Strategi i parkeringsplanen: Ikke ett stort p-anlegg, men flere mindre
I parkeringsplanen framgår det at selv om det ikke er kapasitetsproblemer i Risør, tilsier behov fra
beboere/kunder/gjester økt parkeringskapasitet i nærheten av sentrumsgatene og bestemte
boligområder. Framfor ett stort anlegg bør det vurderes å etablere flere mindre anlegg. Da kan
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flere få nærhet til innendørs parkering. Ved alle framtidige utbyggingsprosjekt bør det derfor
vurderes hvordan en kan øke parkeringskapasiteten, uten at det øker antallet parkeringsplasser på
gatenivå. For eksempel kan det sees etter løsninger hvor investorer/beboere og kommunen bidrar
til å finansiere flere parkeringsplasser enn det kommuneplanens bestemmelser skulle tilsi, i ulike
utbyggingsprosjekter, som i Flisvika. Spesielt er det relevant å se etter muligheter for
parkeringsanlegg i områdene hvor det er knapphet med parkeringsplasser for beboerne.
Da Parkeringsplanen ble behandlet i januar 2018, ble følgende vedtak gjort knyttet til
parkeringsanlegg:



Rådmannen bes innhente realistiske og ajourførte priser på kostnad for etablering av
parkering i fjellhall i Urheia, Fløyheia og for parkeringsanlegg i Hasdalen jfr. Miljøestetisk
plan.
Rådmannen bes også sjekke muligheten for utleie / salg av parkeringsareal i fjellhall /
anlegg

Oppfølgingen av overnevnte kulepunkt fra vedtaket fra januar 2018, ble etterspurt i en
interpellasjon fra Jens Høibø og Ap i august 2019:
Vi kjenner alle til kommunens økonomiske utfordringer. Å bruke mye tid og ressurser på langt
utredningsarbeid av urealistiske alternativer må vi unngå. Er det mulig å få lagt fram ‘grove’
kostnadsoverslag på kostnader ved anlegg i fjell(Fløyheia/Urheia) og parkeringsanlegg i dagen
(Hasdalen)? Da kan bystyret gjøre et valg og videre planlegging kan settes i gang.
Arbeiderpartiet mener det er nødvendig med et parkeringsanlegg i sentrum og så langt tror vi at
Hasdalen-alternativet er det beste. Noen argumenter for dette:
 Vi tror dette er det klart rimeligste alternativet
 Anlegget kan bygges ut i etapper (tilpasses det reelle behovet)
 Trafikken ledes inn ved Kulturhuset og vil skjerme store deler av sentrum for trafikk
 De siste årene har vi sett at store deler av Tangen/Kamperhaug blir ‘isolert’ ved store
snøfall. Kan være kritisk i forhold til å få fram utrykningskjøretøy. Et parkeringsanlegg i
Hasdalen vil avhjelpe dette og er et langt bedre alternativ enn å bruke Tjenna.
 Veldig mange i dette området må parkere i gata. Det er sannsynligvis mange som kan
tenke seg å kjøpe plass i et slikt anlegg.
Det ble vedtatt følgende (19/83):
Bystyret setter ned et adhoc-utvalg som så raskt som mulig legger fram en vurdering av
alternativene for parkeringsanlegg, kommer fram til prisanslag på ulike konsepter og går inn i
mulighetene for en privat/offentlig finansiering. Utvalget skal også vurdere behov og størrelse for et
slikt anlegg. Det må vurderes både parkeringsanlegg i fjell og anlegg/bygg i friluft. Utvalget bør
legge til grunn utredninger og erfaringer som allerede er innhentet av Risør kommune og må i
tillegg hente erfaringer fra andre byer. Utvalget skal bestå av ledere i Risør kommune, politikere og
representanter fra næringslivet. Utvalget skal settes ned så raskt som mulig og bystyret gir
mandat, foreslår medlemmer og setter rammer for et budsjett til arbeidet.
Det vises til Reglement for reglement for politiske organ i Risør kommune paragraf 18. Utvalg for
tids- og saksavgrensede oppgaver. Bystyret, formannskapet og komiteene kan nedsette
arbeidsutvalg for å ivareta tids- og saksavgrensede oppgaver innenfor organets arbeids- og
ansvarsområde. Arbeidsutvalg kan ikke tildeles vedtaksmyndighet.
Bystyret har foreløpig ikke nedsatt et adhoc-utvalg som skal vurdere ulike alternativer for
parkeringsanlegg i Risør sentrum.
I etterkant av interpellasjon og vedtak i bystyret 22.08.19 har administrasjonen hatt dialog med
flere private aktører som har planer om å etablere parkeringsanlegg i Risør i tilknytning til sentrum.
Om parkeringssituasjonen i Risør; sesongvariasjoner og belegg
I Risør sentrum er det stor forskjell på sommersesong (1-2 måneder i året) og vintersesong (10-11
mnd). Når det snakkes om parkeringsproblemer i sentrum, er det først og fremst sommeren det
refereres til. Noen boligområder har imidlertid noe avstand til parkeringsplasser hele året (f.eks
sentrumskvartalet, Solsiden og Kamperhaug), men problemene forverres om sommeren. Siden
utfordringsbildet er så ulikt, kan det være fristende å ha to ulike sett med virkemidler. Imidlertid
frarådes dette (TØI, Statens vegvesen m.fl) fordi det skaper mye usikkerhet og forvirring hos
bilistene.
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Behovsmessig er det ikke kapasitetsproblemer i området ved Christian Bil Parkeringshus.
 Hasdalen: 33 % belegg (ca 25 % i 11 mnd, 79% i juli)
 Skolegata: 52 %, ca 45 % i 11 mnd, 74 % i juli)
 Risørhuset: 10 % (ca 10 % i 11 mnd, 22 % i juli) (Indre sone med høyere avgift og max 2t).
I Kristiansand og mange andre større byer ønsker kommunen ca 95 % belegg «for at det skal
oppleves lett å finne ledig parkeringsplass», samtidig som det er ønsket at antall parkeringsplasser
holdes så lavt som mulig (arealhensyn, bymiljø, transportmiddelvalg osv). Det er ingen steder i
Risør det er 95 % belegg, heller ikke i juli. Dette er imidlertid ikke helt overførbart til Risør fordi det
er dårligere tilrettelagt for andre transportformer (f.eks kollektivtilbud), og den samlede
attraksjonskraften er større i Kristiansand enn i Risør.
I Risør er det forholdsvis liten vilje til å bruke tid til å gå/sykle mellom parkeringsplass og målpunkt.
Ofte er det slik at jo mindre byen/stedet er, jo mindre er den akseptable avstanden. Avstanden fra
Christian Bil parkeringshus til Torvet er ca 600 meter, dvs beregnet til 8 minutter i Google Maps.
Investorene vil tilby elsykler til de som kjøper plass i p-anlegget, noe som vil minimere tidsbruk.
Status for salg av private parkeringsplasser i Christian Bil
I dialog med initiativtakerne bak det planlagte parkeringsanlegget i Hasdalen, har rådmannen
presisert betydningen av at konseptet blir godt mottatt i det private markedet i Risør. Det vil være
relevant for Risør kommune at private og næringsdrivende kjøper plasser i parkeringsanlegget
dersom Risør kommune skal være med å realisere prosjektet.
Pr. 30.10.19 er det solgt 3 parkeringsplasser ute og 8 innvendige parkeringsplasser. Dette betyr at
det er solgt parkeringsplasser for nærmere kr. 2.500.000, noe som utgjør 14% av det totale antall
parkeringsplasser i prosjektet. Initiativtakerne forventer at Østre Agder Sparebank ønsker et
forhåndssalg på nærmere 50 % for å være med å finansiere prosjektet. Initiativtakerne presiserer
at Risør kommunes kjøp av utvendige plasser derfor vil være avgjørende for om prosjektet kan
realiseres og startes på nå.
Andre endringer i parkeringssituasjonen i Risør sentrum
Fremtidig parkering på Rutebiltomta
Rose Forvaltning AS er i gang med utvikling av Rose-tomta/Rutebiltomta i Kragsgate.
De anlegger 45 gratisplasser utvendig som reserveres kundeparkering. Det blir også noen
parkeringsplasser i kjeller, men disse blir i stor grad private, enten til aktører i bygget eller til
beboere i nærområdet som ønsker å kjøpe eller leie seg en parkeringsplass.
Kommunale parkeringsplasser i Flisvika
I henhold til utbyggingsavtalen i Flisvika skal det være 20 parkeringsplasser + 1HC-plass i Flisvika
som vil reserveres for beboerkortparkering, så snart Risør kommune formelt overtar arealet. For å
få beboerkort, må man være bosatt i Risør sentrum og eie bil, i henhold til forskrift om beboerkort.
Disse parkeringsplassene vil være viktige for beboere i Tangenområdet.
Kommunale utleieplasser
I Parkeringsplanen ble det vist 59 kommunale utleieplasser i Risør sentrum, og bystyret vedtok at
kommunen skal si opp flesteparten. Fremdeles er det noen få reserverte parkeringsplasser (til bl.a.
politi, leger og enkelte næringsdrivende med spesielle behov for bil i utøvelsen), men mange av
dem blir nå tilgjengelig for offentligheten (noen reservert beboere), slik at de kan få høyere
utnyttelsesgrad ved at de eksempelvis kan benyttes av ulike grupper på dagtid, ettermiddag og
natt.
Prispolitikk - gratisparkering
Da Bystyret behandlet Parkeringsplanen i januar 2018, ble det i tillegg gjort følgende vedtak:
Risør kommune innfører to timers gratis parkering i Risør for perioden 1. september til 31. mai.
Dette punktet i vedtaket utfordrer flere av de grunnleggende prinsippene i Parkeringsplanen:
 Avgift er et viktig virkemiddel for parkerings- og transportpolitikken i sentrum. Gjennom
prissetting kan en tilrettelegge for at noen arealer blir mer attraktive å bruke enn andre, og
dette kan styre trafikkstrømmene. I Risør sentrum er det en indre og en ytre sone, hvor
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indre sone betegner de mest sentrale plassene hvor Risør kommune ønsker at det er god
tilgjengelighet og sirkulasjon, slik at det skal være enkelt å finne en ledig plass dersom en
skal gjøre småærend. Ytre sone er godt egnet for heldagsparkering, hvor prisen er lavere
og avstanden til Torvet er litt større. Plassering av p-plassene i ytre sone er god fordi de er
plassert ved innkjøringsveiene og det begrenser bilkjøring i sentrumsområdene.
Ved innføring av gratisparkering blir det mer attraktivt å bruke de indre plassene, slik at
tilgjengeligheten til disse plassene blir dårligere (fordi de oftere blir brukt). Det blir mer
bilkjøring i sentrum og mer bilbasert transport. Forskning viser at ved gratisparkering er det
ofte de næringsdrivende selv som tar opp parkeringsplasser i nærheten av egen
virksomhet, og at dette reduserer tilgjengeligheten for kundene.
Gratis parkering kan være bra for handelsattraktiviteten for Risør sentrum, men det er
vanskelig å vurdere hvor stor betydningen er fordi det er en rekke andre forhold som avgjør
hvor folk handler (åpningstid, vareutvalg, pris, avstand fra bosted, handelslekkasje,
netthandel, vær, billetteringssystem).
Med innføring av gratisparkering påføres Risør kommune et økonomisk tap. Det er
fremdeles inntjening i tre måneder i året, men dette finansierer ikke de kostnadene Risør
kommune har knyttet til parkeringsvirksomhet (brøyting, feiing, kontroll, p-automater osv).
Innføring av gratisparkering gjør det svært vanskelig å etablere nye/bedre parkeringstilbud,
fordi det er små inntektsmuligheter til å finansiere kostnadskrevende investering.
Gratis parkering innebærer at det ikke er noe insentiv for å velge andre transportformer enn
bil. Avgiftsparkering kan være et virkemiddel for å få flere til å gå/sykle/ta bussen eller kjøre
sammen, noe som reduserer ulempene med bilkjøring i sentrum og er bra for
byliv/folkehelse. Avgiftsparkering kan også bidra til å redusere parkeringsbehovet fordi folk
velger andre transportformer. Mange mener at det er for mye tilrettelegging for biler/bilisme
i Risør sentrum, og at dette går på bekostning av trehusbyens/sentrums kvaliteter.
Varierende prispolitikk gjennom året skaper forvirring og usikkerhet hos brukerne

Økonomi
Kommunen er tilbudt å kjøpe 30-55 parkeringsplasser i Christian Bil parkeringshus. Det vil i så fall
medføre en investering på i nærmere 3,5 - 6 mill kr. Det vil være naturlig for Risør kommune å la
disse parkeringsplassene inngå i det offentlige parkeringsarealet i Risør sentrum, som betyr at det
er kommunen som overtar vedlikehold og eventuelt tar parkeringsavgift i området.
Vedtaket om gratis parkering fra og med 1. september til og med 31. mai gjør det utfordrende å
avgiftsbelegge utvendige parkeringsplasser i dette området. Hvor mye kan disse plassene bli brukt
gjennom vinterhalvåret når det er to-timers gratisparkering i de mest sentrumsnære
parkeringsplassene, og det generelt sett er lavt belegg? I sommersesongen kan plassene være
attraktive og sånn sett bidra til mindre trafikk i sentrum, men inntjeningen er begrenset til 40 kr pr
dag pr plass ved 100 % belegg.
Kommunen må vurdere om det vil være økonomisk gunstig å etablere en betalingsautomat for
disse plassene i det hele tatt, eller om de skal være avgiftsfrie gjennom året. En billettautomat
koster ca 110 000 kr i investering, men er påkrevd gjennom parkeringsforskriften dersom det er
avgiftsparkering. Det vil være driftsutgifter til parkeringsplassene gjennom hele året til bl.a
brøyting/vedlikehold/ sikkerhet osv.
Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon og må tenke langsiktig i forhold til investeringer
og effekter. En investering i Christian Bil Parkeringshus vil innebære at kommunen hverken bør,
eller kan investere i andre og mer sentrumsnære parkeringsanlegg i overskuelig fremtid.
Kommuneplan
Den nye kommuneplanen til Risør kommune skal behandles av bystyret i november 2019. I denne
ligger en visjon om «Vi skal vokse gjennom samarbeid og attraktivitet». Samfunnsutvikling er et
satsingsområde, formulert gjennom en rekke målsettinger og strategier/tiltak. Det er ikke egne
målsettinger om parkering i sentrum, men andre relevante strategier/tiltak er eksempelvis:
«Se næringsutvikling, stedsutvikling og samfunnsutvikling i sammenheng», «Legge til rette for
vekst i eksisterende næringsliv, og gi best mulig rammebetingelser for utvikling i Risør». «Se
muligheter i samlokalisering, sambruk og transformasjonsprosjekter». «Jobbe aktivt med tiltak som
styrker turisme, handel, næring og aktivitet i Risør sentrum». «Gjennomføre tiltak som gjør det
attraktivt å bosette seg i sentrum»
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I planbestemmelser til kommuneplanen er det krav til antall parkeringsplasser ved etablering av ny
bebyggelse eller båtplasser. Dersom det ikke er mulighet for parkering på egen grunn eller
fellesareal, skal det innbetales et beløp pr manglende plass (2019: 31 422 kr).
Folkehelse og levekår
Parkeringspolitikken har konsekvenser for folkehelse/levekår. En økt prioritering av bilisme og
parkering i Risør sentrum kan medføre mindre bevegelse, mer trafikk, støy og
trafikksikkerhetsutfordringer. Christiansen m.fl 2016 viser at god parkeringstilgang og fravær av
eller lav prising gir økt bilbruk. God parkeringsdekning er ofte i konflikt med fortetting og med god
tilrettelegging for gåring og sykling. Når arealene brukes til å parkere biler, blir det mindre plass til
god byrom, byliv/møteplasser, brede fortau og sykkelfelt.
Sentrumsbrukere setter pris på folkeliv, stemning, god tilgjengelighet, lite trafikk, trær, fine
bygninger og godt tilbud av butikker og service. Det anbefales at de mest sentrale handlegatene
har få eller ingen parkerings-plasser, og at de nærmeste gatene har tidsbegrenset parkering eller
progressive takster på parkering. De som skal parkere lenge, for eksempel de som jobber i
sentrum, bør henvises til parkeringsplasser i utkanten av sentrum, parkeringskjellere eller
parkeringshus (Tennøy mfl. 2014a).
Dersom en skulle ha prioritert folkehelse-perspektivet fullt ut, ville det sannsynligvis innebære å ta
bort svært mange av parkeringsplassene i indre sone, slik at sentrumskjernen blir nærmest bilfri.
Det tilrettelegger for mye bevegelse, attraktive møteplasser/gangsoner og lite trafikk/støy/uro.
Imidlertid må det gjøres en avveiing mot hensynet til «hverdagsbyen Risør», hvor det skal være
enkelt å gjøre ærend og kundene skal ha god tilgjengelighet til butikker/servicefunksjoner. Det er
også mye handelslekkasje, noe som betyr at det må tilrettelegges for gode parkeringsfasiliteter i
Risør sentrum.
Ut ifra et folkehelseperspektiv er parkering i parkeringshus positivt, og kombinasjonen av å legge til
rette for sykkelparkering samme sted bidrar til å øke attraktiviteten for de med lengre avstand til
anlegget.
Et parkeringshus kan bidra til at antallet kantparkeringer reduseres, noe som er positivt for
gatemiljøet og trivselen i boligområdene.
Klima og miljø
Parkeringspolitikken har konsekvenser for klima og miljø fordi en prioritering av bilisme og
parkering i sentrum medfører økt lokal luftforurensning og CO2-utslipp. Lav prising av
parkeringsplasser samt bruk av attraktivt sentrumsareal til parkering bidrar til en prioritering av
bilisme i forhold til andre transportformer.
Parkering i parkeringshus med noe avstand til bolig kan bidra til at flere velger gåing/sykling/
samkjøring/kollektiv som transportformer på korte turer, noe som er positivt for
klima/miljø/folkehelse.
Næringsperspektiv
Bedre utnyttelse av areal og økt attraktivitet gjennom renovert bygningsmasse er helt klart positivt
for Risør sentrum. Transformasjon av industri- og fabrikklokaler moderniserer sentrumsutviklingen
og gir nytt næringsgrunnlag. Dersom bygget i tillegg til å være et parkeringsanlegg også kan rustes
opp og brukes til flere formål, forsterkes de positive konsekvensene ytterligere.
Flere beboere og feriegjester har vært fortvilet over mangelen på parkeringsplasser i nærheten av
bolig, og det har heller ikke vært noe tilbud om å kjøpe private parkeringsplasser. Rådmannen ser
det derfor som svært positivt at noen har lyst til å investere/utvikle et slikt tilbud. Dette er bra for
trivselen til beboere/feriegjester Risør ved at de får løst sine parkeringsutfordringer, samtidig som
det kan gi bedre gateparkeringsdekning for avlastede områder. Rådmannen er derfor positiv til
utviklingen av næringskonseptet Christian Bil parkeringshus.
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Spørsmålet er imidlertid hvorvidt Risør kommune bør investere i kommunale parkeringsplasser her
for å styrke Risør sentrum for handel/besøkende, både i vinterhalvåret og gjennom
sommersesongen. Rådmannen har fått følgende uttalelse fra Risør by AS (27.09.2019):
Et parkeringshus som Christian Bil oppfattes av Risør By som positivt, spesielt i forhold til beboere
og hyttefolk. Ved å etablere et parkeringshus som dette legges det til rette for at husstander kan ha
fast parkering til eget kjøretøy og det hensyntas behov for lading og transport til og fra egen bolig
ved tilgang på låst sykkelbod.
I forhold til handel er parkeringshuset for langt unna. Dokumentasjon fra Norsk sentrumsutvikling
viser at parkering i så måte må være helt inntil, eller at man ser handelsstedet fra inngang /
utgangsparti for å få effekt. Sett i et sentrumsperspektiv vil dette altså ikke erstatte behovet for
parkeringshus i sentrum. Når det er sagt er det sannsynlig at det frigjøres noe plass i
sentrumsområdet for handlende når beboerparkering blir tilgjengelig og på den måte kan ha noe
indirekte positiv effekt.
Dersom det er slik at Risør kommune har mistet en del parkeringsplasser på Rutebiltomta kan det
være hensiktsmessig å kjøpe eller langtidsleie noen parkeringsplasser for å tilrettelegge for
parkering til Risørhuset og biblioteket.
Ut fra et næringsperspektiv om handel/besøk i Risør sentrum, virker ikke parkeringsplassene som
Risør kommune her har tilbud om å kjøpe, å ha noen positiv effekt.
Vurderinger
Rådmannen er positiv til at noen ønsker å utvikle et kommersielt parkeringshus i Risør sentrum, og
mener konseptet er positivt for sentrumsattraktiviteten. Dette gir private en mulighet til å bedre
parkeringssituasjonen sin, samtidig som det er spennende med transformasjonsprosjekter i
sentrum. Som saken belyser har det over lengre tid eksistert en oppfatning om at det har vært
behov og marked for et parkeringsanlegg i fjell i tilknytning til Risør sentrum, og administrasjonen i
Risør kommune har etterlyst at private aktører har ønsket å ta del i denne markedsposisjonen.
Kommunen har en sentral rolle for å få privatpersoner til å investere/tilrettelegge i parkeringsanlegg
fordi den helhetlige parkeringspolitikken styrer trafikkstrømmer og inntjeningsmuligheter. Dagens
parkeringspolitikk med lavt prisnivå og lavt belegg i nærområdene fører imidlertid til at det er
krevende å få folk til å investere eller parkere i Christian Bil parkeringshus. Det koster ca 250 000
kr å kjøpe en innvendig plass (samt noen månedlige driftsutgifter). Årskort for beboere på
kommunale plasser koster 1500 kr, et årskort på plassene i ytre sone koster 4000 kr.
Parkeringsbelegget i sentrum er allerede lavt, noe som betyr at det store deler av året er svært
enkelt å finne en ledig parkeringsplass i nærheten av dit du skal. I områdene rundt
Livbeltefabrikken er det spesielt god tilgjengelighet. Rådmannen tror det vil være vanskelig å få en
høy bruk/inntjening på parkeringsplassene dersom kommunen tilrettelegger for offentlig
gateparkering her. Gangavstanden til Torvet/butikker/fastiliteter blir for stor, når det samtidig finnes
en rekke med ledige parkeringsplasser nærmere. Anlegget har heller ikke synlighet fra
hovedinnfartsårene. Imidlertid kan kommunale plasser her bli brukt om sommeren, og det kan
bidra til å redusere biltrafikken til sentrum.
Som beskrevet i parkeringsplanen (2018) og miljøestetisk plan (2002), må investering i p-anlegg
sees et byutviklingstiltak, ikke som et tiltak for å øke parkeringskapasiteten i byen. For at panlegget skal bli tilstrekkelig brukt til å forsvare investeringen, må kommunen tilrettelegge for økt
belegg og bruk gjennom høyere pris og dårligere tilgjengelighet på de andre p-plassene i sentrum.
Dette kan bidra til mindre bilkjøring i byen samt at flere arealer kan benyttes til andre tiltak enn
parkering, f.eks grønne tiltak, møteplasser, lekeareal, sykkelparkering og trivelige byrom. Det blir
en vakrere by, men det blir også økt avstand mellom parkeringsplass og målpunkt. Mange vil nok
oppleve at de da får et dårligere parkeringstilbud, med økt avstand og økt pris. Dette forsterkes
ved at Christian Bil Parkeringshus har lenger avstand til sentrum og dårligere synlighet enn andre
vurderte alternativ, f.eks parkeringsplassene på Rose-tomta, som Risør kommune avslo å kjøpe i
2013.
Det har lenge vært diskutert hvor det er best å ha et p-anlegg. Både Urheia, og Hasdalen har vært
utredet, men også i Skoleheia (innkjøring fra parkeringen til Risørhuset) og Fløyheia (innkjøring
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ved Meierigården) er foreslått, men her må fjellkvaliteten utredes nærmere. I parkeringsplanen
foreslås det at kommunen heller bidrar til investering i mindre anlegg i de områdene med størst
behov. Det er andre private initiativ som er interessert i kommunen som medinvestor. Mange andre
anlegg vil ha bedre beliggenhet i forhold til boområder og handel, men dette må avveies mot
realiserbarhet og gjennomføringstidspunkt.
Dersom kommunen kjøper plasser i Christian Bil, vil det samtidig innebære at de overnevnte
anleggene ikke blir realisert i overskuelig framtid.
Gjennom utredninger og vedtak er det påpekt at hensikten med å etablere et parkeringsanlegg
først og fremst er for å tilrettelegge for en grønnere og triveligere by. Et parkeringsanlegg vil kunne
muliggjøre en reduksjon av gateparkeringsplasser og kan redusere trafikk/letekjøring, og
tilrettelegge for handel/besøk i sentrumskvartalet, men dette må styres gjennom en annen
avgiftspolitikk og fjerning av parkeringsplasser i indre sone.
Initiativtakerne bak Christian Bil parkeringshus hevder at prosjektet er avhengig av at kommunen
kjøper minimum 30 plasser (av totalt 113). Rådmannen har gjennom vedtak i Handlingsprogram /
økonomiplan vært tydelig på at Risør kommune ikke alene kan stå for hoveddelen av investeringen
og risikoen ved å etablere et parkeringsanlegg i Risør sentrum.
Rådmannen mener at dersom Risør kommune skal bidra i finansieringen av et p-anlegg, må det ha
bedre beliggenhet i forhold til sentrumsfunksjonene og boligområder.
Det er mulig å tilrettelegge flere kommunale sentrumsarealer til parkering dersom kostnaden på
110 000 kr legges til grunn. Dette kan blant annet være Pærehagen/Hasdalgata, Frikirkegata,
Carstensensgate. Det kan også tenkes samarbeid med private.
I tillegg kan det tilrettelegges for økt bruk av andre arealer ved festivalene/spesielle behov, f.eks
Kjempesteinsmyra, Kommunehuset, Fredsparken, kantparkering osv, så fremt beredskapshensyn
og trafikksikkerhet blir ivaretatt. Dette har nærmest ingen kostnad.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen finner det positivt at private aktører ønsker å utvikle kommersielle parkeringsanlegg i
Risør sentrum.
Rådmannen innstiller på at bystyret avslår tilbudet om å investere i kommunale parkeringsplasser i
Christian Bil Parkeringshus ut fra de samme argumentene som lå til grunn for avslaget på
Rutebiltomta i 2013.
Dersom bystyret ønsker å investere, må det gis følgende forutsetninger:
 Risør kommune kjøper maksimalt 30 parkeringsplasser i Christian Bil Parkeringshus til en
kostnad på maksimum 3,26 mill kr.
 Risør kommune forventes ikke å investere i andre, framtidige parkeringsanlegg i Risør
sentrum
 Rådmannen får fullmakt til å fjerne 15 parkeringsplasser i indre sone i Risør sentrum, slik at
investeringen bidrar til å forskjønne utvalgte, sentrale byrom (blant annet 4 ved plassen
foran Sparebanken sør, 3 ved Akvariet, 3 ved Esso, samt vurdere Solsiden, Torvet,
Strandgata/Hukken).
 Ordningen med 2 timer gratis parkering i indre sone opphører.
 Investering i parkeringsanlegg er innarbeidet i Handlingsprogram/økonomiplan 2020 –
2023, som investering i 2020.
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/11843-1
Camilla Trondsen Solli

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Avtale om momskompensasjon ved utbygging av Randheia
Rådmannens forslag til vedtak
Avtale datert 26.08.2019, om overføring av justeringsrett til utbygger ved Randheia godkjennes.
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Vedlegg
Avtale om justering av MVA 26.08.2019
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Detaljreguleringsplanen for Randheia ble godkjent av bystyret 22.06.2016 sak 111/16.
Utbyggingsområdet ble deretter solgt til Kamperhaug Boligutvikling Sør og det ble inngått en
utbyggingsavtale godkjent av Risør bystyre 30.11.2018 sak 111/17. I henhold til utbyggingsavtalen
skal det inngås en egen avtale med det formål at merverdiavgiftsbelastningen på den offentlige
infrastruktur som utbygger skal opparbeide, ikke skal bli en endelig kostnad i prosjektet. Denne
avtalen fremmes nå for politisk behandling.
I saken skal det tas stilling til om vedlagte momskompensasjonsavtale, om overføring av
justeringsrett, kan godkjennes slik den foreligger. Alternativet er å gjøre endringer i avtalen, eller å
ikke tilby utbygger en avtale om momskompensasjon.
Det innstilles på å godkjenne vedlagt avtale om overføring av justeringsrett slik den foreligger.
Saksopplysninger
Detaljreguleringsplanen for Randheia ble godkjent av bystyret 22.06.2016 sak 111/16.
Utbyggingsområdet ble deretter solgt til Kamperhaug Boligutvikling Sør og det ble inngått en
utbyggingsavtale godkjent av Risør bystyre 30.11.2018 sak 111/17. I henhold til utbyggingsavtalen
skal det inngås en egen avtale med det formål at merverdiavgiftsbelastningen på den offentlige
infrastruktur som utbygger skal opparbeide, ikke skal bli en endelig kostnad i prosjektet.
Infrastrukturanlegg skal overtas av kommunen etter utbygging, jmf. utbyggingsavtalen.
Bystyret har tidligere, i forbindelse med utbyggingsalternativer 31.03.2016 sak 41/16, vedtatt at
enten anleggsbidragsmodellen, eller justeringsmodellen, kan benyttes som
momskompensasjonsavtale.
Utbygger har forespurt en momskompensasjonsavtale etter at utbyggingen er igangsatt. Dermed
er justeringsmodellen eneste alternativet for momskompensasjon dersom man skal inngå en slik
avtale.
Justeringsmodellen har ikke vært benyttet i Risør tidligere, og er i motsetning til
anleggsbidragsmodellen ikke hjemlet i plan- og bygningsloven, men gjennom privat avtalerett og
merverdiavgiftsloven. Dermed gjelder ikke samme regler i forhold til offentlighet og lov om
offentlige anskaffelser. Ved justeringsmodellen skal utbygger være ansvarlig, prosjektere, bygge
og bekoste infrastrukturanleggene. Anleggene skal deretter overføres vederlagsfritt til kommunen
for eie, drift og vedlikehold. Kommunen overtar justeringsretten og krever merverdiavgiften (mva.)
tilbakeført fra staten. Tilbakebetalingen skjer over en tiårsperiode etter at kommunen har overtatt
infrastrukturanleggene hvor 1/10 av betalt mva. tilbakebetales hvert år. Kommunen overfører
videre tilbakebetalt mva. til utbygger. Utbygger vil få fratrekk for kommunens administrative arbeid
knyttet til avtalen.
Utbygger er gjort kjent med utkastet til avtalen og betingelsene. Endelig signering vil gjennomføres
etter politisk behandling.
Økonomi
Oppfølging av avtalen krever noe arbeid fra kommunens økonomiavdeling over tid. Det foreslåes
derfor et administrasjonsgebyr 15% av justeringsretten som kompensasjon for dette arbeidet (15%
av det årlige tilbakebetalte momsbeløpet).
Det er varierende hvor stort beløp/prosentandel kommuner velger å beholde av det årlige
momsbeløpet. Enkelte kommuner beholder opp mot 70%. I vurderingen av denne andelen, har
Risør valgt en prosentandel som gjenspeiler ca. beregnet arbeidsmengde knyttet til avtalen.
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Avtalen forøvrig gir ingen økonomiske konsekvenser eller risiko for Risør kommune.
Kommuneplan
Å tilby en momskompensasjonsavtale reduserer utbyggers totale kostnad for infrastruktur i
prosjektet. Dette kan stimulere til økt byggeaktivitet og er i samsvar med kommuneplanens
hovedmålsetting «vi skal vokse».
Folkehelse og levekår
Avtalen gir ingen konsekvenser for folkehelse og levekår.
Klima og miljø
Avtalen gir ingen konsekvenser for klima- og miljø.
Næringsperspektiv
Det er flere fordeler ved å kunne benytte ordninger som reduserer merverdiavgiftskostnaden i
utbyggingsprosjekter. Momsavtaler kan gi et positivt forhandlingsklima, initiere til utvikling og
vekst i kommunen, samt medvirke til at det er mulig å gjennomføre helhetlige utbygginger.
Tiltak som kan legge til rette for byggeaktivitet og begrense kostnadene ved utbygging vil kunne
være med på å gjøre Risør til en attraktiv kommune å etablere seg i for en utbygger.
Vurderinger
Det er tidligere vedtatt at man kan benytte både anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen
ovenfor utbygger på Randheia. I dette tilfellet er det kun aktuelt med justeringsmodellen ettersom
utbyggingen har startet og entreprenør allerede er engasjert. Ulempene med justeringsmodellen er
at det krever oppfølging av kommunen over relativt lang tid og medfører noe merarbeid for
økonomiavdelingen. Avtalen sørger for at merarbeidet for kommunens administrasjon
kompenseres med 15% av justeringsbeløpet hvert justeringsår.
Detaljer om overdragelse og gjennomføring av justeringen er spesifisert i avtalen.
Fordelen med å inngå denne avtalen ansees som større enn ulempene og bør gjennomføres.
Rådmannens konklusjon
Avtale om overføring av justeringsrett mellom Risør kommune og Kamperhaug Boligutvikling Sør
bør godkjennes slik den foreligger.
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Avtale om overføring av justeringsrett
26.08.2019

1. Avtalens parter
Risør kommune, org.nr: 964977402
Kamperhaug Boligutvikling Sør AS (Utbygger), org.nr: 920 424 066
2. Bakgrunn og formål
Detaljreguleringsplanen for Randheia ble godkjent av bystyret 22.06.2016 sak 111/16.
Utbyggingsområdet ble deretter solgt til Kamperhaug boligutvikling og det ble inngått en
utbyggingsavtale godkjent av Risør bystyre 30.11.2018 sak 111/17. I henhold til
utbyggingsavtalen skal det inngås en egen avtale med det formål at
merverdiavgiftsbelastningen på den offentlige infrastruktur som utbygger skal opparbeide,
ikke skal bli en endelig kostnad i prosjektet. Infrastrukturanlegg skal overtas av kommunen
etter utbygging, jmf. utbyggingsavtalen.
Denne avtalen regulerer overføring av justeringsrett på Infrastrukturen fra Utbygger til
Kommunen, jf. merverdiavgiftsloven §§ 9-1 flg. med tilhørende forskrifter.

3. Gjenstand for justering
Justeringsplikten og -retten skal overføres for alle deler av infrastrukturanlegg som overdras
kommunen vederlagsfritt til eie og drift. Justeringsplikten og -retten overføres fra det
tidspunkt anlegget overdras til kommunen ved overdragelsesforretning. Tilbakebetaling av
merverdiavgiften skjer over en 10-årsperiode fra overdragelsesdatoen for det enkelte anlegg.
I samsvar med merverdiavgiftsloven kapittel 9 og forskrift om merverdiavgift kapittel 9,
særlig § 9.3.3, skal utbygger oversende til kommunen en skriftlig oppstilling som inneholder
alle nødvendige opplysninger og hvordan merverdiavgiften fordeler seg på de ulike delene av
prosjektet.
Utbyggers utarbeidelse av infrastruktur på Randheia, jmf. Utbyggingsavtalen og
rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene §2:








Vei, gangvei og avkjøringer
Vann og avløp
Overvann
Renovasjon
Fordelingsanlegg strøm, el, tele, TV m.m.
Veilys
Lekeplass

Den skriftlige oppstillingen skal være datert og undertegnet av utbygger, og attestert av revisor ved
første års innsendelse. Kommunen skal i tillegg motta fakturakopier av alle bilag som danner
grunnlag for ovennevnte oppstilling.
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4. Gjennomføring av justering
Overføring av justeringsrett setter kommunen i stand til å fremme krav om justering på sine
kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift for 6. termin hvert år. Kravet for det enkelte år
utgjør 1/10 av latent justeringsrett som overdrager har pådratt seg ved utbygging av
anleggene. Overdrager skal sende påminnelse til kommunen om fremsettelse av
justeringskrav innen 31. desember det enkelte år. Påminnelsen sendes Risør kommune
v/økonomi med henvisning til denne avtalen. Kommunen fremmer krav om
merverdiavgiftskompensasjon/refusjon for hele kalenderåret i oppgaven for 6. termin hvert
år, jmf. merverdiavgiftsforskriften § 9.5.1 (1). Kommunen overfører årlig utbetalt
kompensasjonsbeløp. Overføring av justert merverdiavgiftsbeløp fra kommunen til utbygger
skal skje innen fjorten dager etter at kommunen har mottatt kompensasjonsbeløpet fra
staten.

5. Risiko og ansvar
Risiko for endringer i regelverk eller praktisering som medfører at justeringsrett endres, eller
helt bortfaller, påhviler utbygger.
Utbygger har ansvaret for at opplysningene som nevnt i punkt 3 og 4 er materielt og formelt
korrekte. Kommunen har ansvar for feil og mangler i forhold til innsending av krav om
kompensasjon, herunder for at kompensasjonsoppgaver blir sendt inn i tide. Dersom
Justeringsbeløpet av andre grunner ikke blir utbetalt fra avgiftsmyndighetene til kommunen,
har ikke overdrageren krav på utbetaling fra kommunen.
Dersom opplysninger som nevnt i denne avtalen endres etter at avtalen er inngått, skal
Utbygger rette dette overfor Kommunen dersom opplysningene kan påvirke kommunens rett
til å justere.
Dokumentasjon som nevnt i denne avtalen eller som kan ha betydning for justering av
inngående merverdiavgift på kapitalvarene omhandlet i avtalen, skal oppbevares i 10 år etter
siste år i justeringsperioden. Utbygger plikter videre å oppbevare regnskapsbilagene som
danner grunnlaget for avtalen i 10 år etter siste år i justeringsperioden.
Avtalen og oppstillinger som nevnt i avtalen skal oppbevares av Partene.

6. Administrasjonsgebyr
Kommunen beregner et gebyr for det administrative arbeidet som denne avtalen medfører
med 15 % av mottatt justeringsbeløp (1/10 av total justeringsrett) fra staten per år.
Administrasjonsgebyret forfaller til betaling ved mottatt justeringsbeløp fra staten og
motregnes av kommunen ved utbetaling til utbygger.
7. Lovvalg og tvisteløsning
Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå som følge av eller med
tilknytning til denne avtalen, skal partene forsøke å løse i minnelighet.
Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de
alminnelige domstoler.
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Denne avtale er utstedt i 2 – to – originaleksemplarer, hvorav hver part beholder ett.

Risør, dato:______________________________

Risør kommune
Ordfører

Kamperhaug boligutvikling Sør
Harald Frigstad
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Risør kommune
Enhet kultur

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10103-6
Torolf Edgar Kroglund

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak fra rådmannen.
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Vedlegg
19_10103-1 Søknad om støtte til drift av eldresenteret i Risør _Vi over 60_ 209726_1_1
19_10103-2 Søknad om Driftstilskudd 2020 - Stiftelsen Amathea 222865_2_1
19_10103-3 Søknad om støtte til HLF, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand 223672_2_1
19_10103-4 191015 Søknad kommunal støtte 224101_1_1
19_10103-5 Søknad om økonomisk støtte til humanitære organisasjoner - Kiwanis Club Risør
224353_1_1
Søknadene
__________________________________________________________________________

Kort resymé
Det legges fram egen sak om fordeling av kommunale midler til humanitære organisasjoner og
frivillig organisert innsats.
Saksopplysninger
Risør kommune avsetter hvert år kr 100 000 til humanitære formål. Midlene er i tillegg til
kulturmidler til lag og foreninger og er i første rekke ment for alle som ikke faller inn under
retningslinjene for tildeling av kommunens kulturmidler. Det gis likevel anledning for lag og
foreninger som er basert på medlemskap å søke på disse midlene med prosjekter som faller inn
under retningslinjene.
Risør kommune vil for perioden 2018-2020 prioritere arbeidet med inkludering, integrering og
prosjekter hvor barn og unge er en viktig gruppe.
Retningslinjer for tildeling
1. Støtte til foreninger som har til hensikt å forebygge utenforskap og bygge gode møteplasser
på tvers av kulturell bakgrunn eller sosial tilhørighet
2. Støtte til arbeid som kommer felleskapet til gode og ikke er for de få
3. Støtte til arbeid som bygger en bedre hverdag gjennom samarbeid og kommunikasjon
4. Søkere skal ha sitt virke i Risør kommune
5. Søknadene samles opp og behandles en gang i året med søknadsfrist 15. oktober
Det har vært annonsert i Aust-Agder Blad. Det var innen søknadsfristen 15. oktober kommet inn
følgende søknader:
Kiwanis søker om 30.000 kr
Risør Pensjonistforening søker om 20.000 kr
Risør HLF søker om 30.000 kr
Amathea (i Kristiansand) søker uten søknadsbeløp
Vi over 60 søker om 40.000 kr
Formannskapet innvilget allerede i møte 14.03.19 10.000 kr til Krafttak mot kreft fra disse midlene.
Vurderinger
Dette er formannskapets «egne» penger og det overlates til formannskapet å beslutte fordelingen
av midlene ut i fra innkomne søknader.
Det bør gjøres en vurdering om disse midlene heller skal være del av de ordinære kulturmidlene
(med søknadsfrist 1. april) som tilfaller lokale lag og foreninger fra og med 2020. Det vil styrke de
lokale kulturmidlene og komme lokale lag og foreninger innen kultur og idrett til gode. Disse
midlene har en svært trang ramme.

Dokumentnr.: 19/10103-6
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Eldresenteret i Risør
«Vi over 60»
Kirkegt.1
4950 Risør.
Org.nr: 0971499508.
Risør kommune
Fururnaveien 1
4950 Risør

Dato: 1. august 2019.

STØTTETIL DRIFTAV ELDRESENTERET
I RISØR«VI OVER 60».
Eldresenteret søker om støtte til drift av senteret for 2019 med
Kr. 40.000,-.
Pengene skal brukes til lønn daglig leder, samt drift.
Eldresenteret ble stiftet 24. november 1970 av Risør kommune
sosialstyret, i samarbeid med lag og foreninger.
For daglig drift er opprettet en deltidsstilling, ca 500 timer.
Inntekter til senteret er basert på støtte fra kommunen, fra lag og
foreninger, loddsalg, basarer samt inntekter fra kafeen.
Vi har ikke kontigenter, men ca 60 brukere til åpen kaffe onsdag og
fredag. Serverer snitter, kaker og kaffe og vi har forskjellige
underholdninger.
«Vi over 60» har i tillegg mannekengoppvisninger,

arrangerer dagsturer

samt arrangement for eldre utenfor byen. Mange har senteret som
eneste sosiale nettverk.

arc.
x.{&tr« t

Eldresenteret har kto: 2801 32 63312.
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AMATHEA
Stiftelsen

Amathea

Avd Agder

05.08.19

Henrik

29

Wergelandsgate

4612 Kristiansand
Telefon 815 32 005

E-post: agder@amathea.no
lnternett:

www.amathea.no

Bankgiro 8200.01 .78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

STIFTELSEN
Vi søker

AMATHEA

med dette

— SØKNAD OM DRIFTSTILSKUD

om tilskudd

til fortsatt

drift av vårt lokal

kontor

for 2020.

Kontoret

i

Kristiansand dekker Agder fylkene.
Hvert år tar 10 000-vis av jenter, kvinner og par i Norge stilling til om de skal fortsette
Å stå i et slikt valg er vanskelig for de fleste uavhengig av
eller avbryte et svangerskap.
alder og etnisitet. Unge jenter som akkurat har begynt på utdanning eller godt voksene
damer som trodde de var ferdig med barn henvender seg til oss. Ut i ifra lov om

svangerskapsavbrudd

harjenter/kvinner

råderett over egen kropp og valg. Som en

og gratis lavterskel
spesialisert
landsdekkende,
generelt, og har spisskompetanse
helsevesenet
innen graviditet og abort.

helsetjeneste
på veiledning

vi
kompletterer
og forebyggende

arbeid

har vi
hos oss kan foregå på vårt kontor eller per telefon. lKristiansand
Konsultasjoner
helse til alle
i seksuell og reproduktiv
klienter fra hele Agder. Vi tilbyr også undervisning
lag og helsepersonell.
i Agder, samt foreninger,
ungdomskoler

Stiftelsen

Amatheas

tjenestetilbud

er en del av de regionale

helseforetakenes

arbeid

med å oppfylle

retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskaps-avbrudd.
Vi er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner som har blitt uplanlagt gravide,
som primæroppgave. Stiftelsen har over 40 års erfaring på dette området. Det er et lavterskeltilbud og
alle våre tjenester er gratis for brukeren.

Stiftelsen Amathea har veiledningskontor i 14 av Iandets fylker. Ledelse og administrasjon holder til i
Oslo. l2018 ble det gitt over 12.000 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all
hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale
helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene.
Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefon/chatt tjeneste som betjenes alle hverdager kl. 08-20.
Vi tilbyr også prevensjonsveiledning, gratis kondomer og graviditetstesting. Mer informasjon finnes på
våre nettsider www.amathea.no.

Det er et helsepolitisk mål at det blir gitt undervisning til konfirmantgrupper,
skoler og høyskoler

om seksuell

og reproduktiv

trygg seksuell helse og om prevensjonsmetoder
undervisningsopplegg på www.un o ravid.no

helse. Stiftelsen

Amathea

ungdomsskoler, videregående
søker å gi kunnskap

om en

for slik å forebygge uplanlagt svangerskap. Se vårt
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AMATHEA
Stiftelsen har gjennom flere år arbeidet målrettet og kontinuerlig med å utvikle gode metoder og tilbud til
ungdom, kvinner og par med minoritetsbakgrunn. Målet er å sikre dem likeverdige helsetjenester.
Vi ønsker

Samhandlingsreformens

invitasjon

til samarbeid

mellom

organer

velkommen,

og er en

medaktør på den forebyggende arena. Stiftelsen Amathea er et lavterskeltilbud til alle og arbeider aktivt
for å skape trygg seksualitet blant alle.
l følge våre brukerundersøkelser fra 2018 sier 96,6% at de blir møtt på en god måte og at de fikk snakket
om det som var viktig for dem. 86;4% forteller at samtalen var til svaert stor eller stor hjelp for dem i
situasjonen deres.

Stiftelsen

Amatheas

Wergelandsgården

veiledningskontor

for Agder

ligger i Henrik

Wergelandsgate

29,

5. etg.

Veiledningskontoret

har åpent

mandag—fredag

08.30-15.30.

Aktuelle opplysninger om kontorets drift i 2018:
.
1074 konsultasjoner
2 fødselsforberedende kurs for gravide kvinner
2 mor—barngrupper
Undervisning på ungdomsskoler og videregående skoler i tema: Uplanlagt graviditet og abort.
65 timer undervisning til 1600 eleverlforeningerlhelsepersonell
Samarbeid med helse—og sosialtjenesten i kommunene
Samarbeid med ideelle organisasjoner
Markedsføring av våre tjenester i både Aust- og Vest Agder

Vennlig

»

Hilsen

'äwgåskaarer

ao me'

Direktør

Kreutz

Anne—Margrethe
Knutsen
Sykepleier/veileder
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HLF Risør Gjerstad

Vegårshei Tvedestrand
Et lokallag

Hørselshemmedes

Orq.nr.921811

Risør

Landsforbund

Kontonr.

2801.51.13210

934

Kommune

ostmottak

risor.kommune.no

Risør

SØKNAD 0M STØTTE TIL HUMANl/ERE

HLF Risør Gj erstad Vegårshei

ORGANISASJONER

og Tvedestrand

20 000,- som Vi mottok høsten 2018. Tilskuddet
etablering
mellom

av veiledningskontoret

i stell og bruk av høreapparat.

2019.

vil igjen takke for til fjorårets

tilskudd

har vært til stor hjelp ved opprettelse

Dropp Inn på Solsiden

kl. 14.00 — 17.00 Våre likepersoner

veiledning

11. 10. 2019

er tilstede

på kr.
og

4, Risør. Vi holder åpent hver tirsdag

og hørselshemmede

får informasjon

Vi foretar også en enkel hørselstest

og

for de som

ønsker det.
Tidligere

tilskudd

ved annonsering
datautstyr,

fra Risør kommune

i aviser, brev og mail. Av utgifter

lokalleie

og reiseutgifter.

Brokelandsheiadagene,
disse standene

har vi informert

hj elpemidler,

har vi deltatt på

Dølemomarknaden,

Arendalsuka

og Risørdagen.

På

om laget og delt ut lagets brosjyre.
tilskudd

opptil

kr. 30.000,-

til kjøp av Ocilla
og trykking

Begrunnelse:

hørselstester,

samt tilhørende

utstyr

som pc og printer,

For å kunne utføre hørselstesting,

mye reising for å hente utstyret
ventetid

på fylkeslagets

for time hos høresentralen

har vi hittil fått låne fylkeslagets
går på omgang.

kontor i Grimstad

foretar vi enkel hørselstest.

trenger Vi eget utstyr. Videre trenger

vi midler til trykking

Vi ser frem til positiv tilbakemelding

på søknaden.

av kontor

Gjerstad

Vegårshei

Tvedestrand

Lillian Eriksen Sætre

Leder

sekretær/kasserer
mail.com

Da det er mange måneders

av vedlagte

Wivi Garthe

Wivi. arthe

lillsaetre@gmail.com

hørselstester

Dette medfører

For å få utført dette arbeide

Med vennlig hilsen
HLF Risør

drift

av brosjyrer.

utstyr. Det er etablert flere nye lag i Aust Agder og utstyret

e-mail:

våre tilbud og møter

kan nevnes hørselstekniske

Gj ennom sommeren

Vegårsheidagene,

Vi vil søke om helt eller delvis
stort

har gjort det mulig å markedsføre

brosjyre.
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Risør 15.oktober 2019
Til Risør kommune
Postmottak

Søknad om støtte til Risør Pensjonistforening
Vi viser til annonse i Aust-Agder blad 28.september 2019.
Risør Pensjonistforening ble reetablert i 2015. Foreningen er tilsluttet
Pensjonistforbundet og har et fast etablert styre. I og med at Risør
Pensjonistforening ikke kommer inn under retningslinjene for tildeling av
kulturmidler tillater vi oss å søke om støtte via denne ordningen.
Vi arbeider med å etablere et permanent miljø for pensjonister i Risør med
sosiale og humanitære aktiviteter, medlemsmøter med foredrag og
underholdning i et sosialt miljø der alle skal føle seg hjemme. Vi er godt i gang
med det. Foreningen har månedlige medlemsmøter som samler 40-70
personer hver gang.
Medlemstallet i dag er 238.
Risør Pensjonistforening foreslår kandidater til kommunens eldreråd og vi
ønsker å skolere våre representanter slik at de kan være viktige bidragsytere i
rådet. Det blir en særlig satsing på dette i 2020 siden nytt råd etableres for ny
bystyreperiode. Dersom det er ønskelig kan vi tilby denne opplæringen også til
øvrige medlemmer av eldrerådet.
Som kjent har Risør Pensjonistforening (og Forbundet sentralt) vært aktive i
forhold til velferdsteknologi i et samarbeid med Risør kommune. Blant annet
er flere medlemmer fra oss vakter i Teknologibanken. Innenfor dette området
vil det i årene framover være et stort behov for frivillig innsats. Risør
Pensjonistforening ønsker å bidra til dette også i framtida. I år har vi også så
vidt begynt å tilby hjelp til å håndtere nettbrett, smarttelefon og til dels PC.
Her trenger vi flere frivillige og også bruke ressurser på å styrke deres
kompetanse til å være veiledere.
Dette er også i tråd med Pensjonistforbundets satsing ‘Morgendagens
aktivitetssenter’. Tankene derfra vil Risør pensjonistforening bidra til å
realisere i Risør i et samarbeid med kommunen og andre aktører. De eldre i
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Risør er i stor grad en ressurs og bidragsyter og kan bli det i enda større grad
dersom forholdene legges til rette for det. I den forbindelse er satsingen ‘Leve
hele livet’ viktig.
Vi søker om 20.000,- til støtte økonomisk for vår virksomhet det kommende
år. Midlene vil konkret bli brukt til: Leie av lokaler, innleie av
foredragsholdere, sosiale arrangement og kursvirksomhet. Mye av dette vil
også være åpent for ikke-medlemmer.
Vi jobber for en bedre hverdag for de eldre i Risør i en organisert form i tråd
med Pensjonistforbundets retningslinjer.

På vegne av
Styret i Risør Pensjonistforening
Jens Høibø
Leder

Harald Pettersen
Kasserer
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Ill

/i1( (0 IO 3 -'S
MOTTATT

i 6 OKT.2019
Risør 12.10.19

Risør Kommune
Postboks 158
4952 Risor

Søknad om økonomisk støtte til humanitære o anisas' oner.
Kiwanis Club Risør søker med dette om økonomisk støtte til humanitært arbeid i lokalsamfunnet.
Klubbens formål er at: Gjennom humanitært arbeid vil vi bidra til å forbedre svake gruppers
livssituasjon med fokus på barn og ungdom. I tillegg til økonomisk bidrag setter Kiwanis fokus på de
mellommenneskelige relasjoner, spesielt sett opp imot barn og unges oppvekstsvilkår.
Kiwanis Club Risør søker derfor om kr. 30.000, - som klubben ønsker å bruke til det som er
forannevnt i Kiwanis formål.
Kiwanis Club Risør håper med denne søknad på positiv tilbakemelding.
Vedlegg: Revidert regnskap og oversikt over tilskuddsmottakere.
Svar på søknad sendes til: Kiwanis Club Risør, Postboks 33 4951 Risor
Med vennlig hilsen
Kiwanis Club Risør
Sven Ordahl

Kwans
Saknad Rrsar Kommune

er en internasjonal human1tar organisasyon av fnvill1ge som aktuvt arbeder

S1de I av I

for barn og unge
Skrevet ut 12 10.2019

Risør kommune
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HJELPTIL HUMANITÆRE FORMÅL 1997 - 2019
"Gi et klassesett"
"Hjertet i våre tanker"
4 H leie Gjerstad
ADHD Norge avd. Aust Agder
Aksjon Barnehjelp i Kenya
Albania hjelpen
Antidopsdagen i Risør
Astma og Allergifor. Risør/Gjerstad
Astma og Allergifor. Aust Agder
Aust Agder ldretsskrets
Aust Agder Krisesenter
Autismeforeningen i Aust Agder
Barnehagene i Risør
Barneteater v/Folkeakedemiet
Barnas Kiwanisdag
Blomsterhilsner til jul
Blå Kors sommerleir
BRY DEG - Risørrussen
Burn Camp
CISVi Aust Agder

22 500
24 700
5 000
8 000
1500
30 000
2000

1717104

Overfort
Mental Helse Ungdom
Minnesmerke Vierli - bekransning
Musikkens Hus i Gjerstad
Narkotikaguiden
Norge - Moldovia
Prosjekt "Et teppe"

2 000

PU kvelder

5 000

Redningsselskapet sommerskole
Risør 275
Jubileumsbok
Risr Alderssenter - Bilkommit?

5 000
1500
12 000
177 598
1 750
90 022
51003
1000
6 625
51000
2 000

r-

Risør Barneskole - biblioktek
Risør Baptistkirke - musikk
Risør Fotballklubb
Risør Idrettslag

51556
17 770
10 000
2 577
5 000
1600
25 884
2 500
1 000
1 900
3000
8 000
76 875
1500

Risør kirke - reperasjon
Risør lag av H L F
Risør og Gjerstad lag av Diabetsfor.
Risør og Gjerstad lag av NFU
Risør Håndballklubb

81 000

20 000
1000
3 000
6 000

Diverse uspesifisert
Eliminate

42 547
70 800

Risør Klatreklubb
Risør Musikkorps

15 000
10 000

Emanusbarn (ferie hos Karsten Isaksen)
Flomofre etter tsunami
Flyktninger fra Kosovo
Foreningen for brystopererte
Foreningen for hjertesyke barn

3 000
20 000

Risør Musikkteater
Risør Seilforening - A-jolle

12 800

5 000

Risør Skolemusikkorps

64 000

3 000

Risør Vardens svømmegruppe
Risør Ungdomsskole - juleball
Risør Ungdomsskole - Polentur
Risør Ungdomsteater

20 000
7 610
41450

Rock mot rus
Sandnes Ressurssenter
Sagjordets venner
Sang i øst
SFO Søndeled

15 500
15 000
6 250
5 025

38 000

Skansen Ungdomsklubb

30 000

2 000
14 000

SOLMO fritidssenter

3 000

Fredsparken i Risør
Frelsesarmeen

21000

Frivillighetssentralen

21634

Frydenborgsenteret
Frydenlux

50 000

Gi dem en framtid
Givertjenesten Risør Menighet
Gjerstad Idrettslag
HBF Aust Agder
Hjemmetjenesten - juleaften
Hope barneskole - lekestue
Hope IL- tennisbane
Hyggefest for eldre i Risør
ldrettslaget IDUN
Jordskjev i Haiti
Jordskjev i Nepal
Jordskjelv i Italia
Julejam
Katastrfeofre i Guatemala
Katastrfeofre i Pakistan
KC Alfas del Pi
Kiwanis Cup
Kiwanisbenken
Kiwanisdukker
Kiwanismodellen
Kiwaniaparken - gave til Risørs befolkning
Kiwanis - JD prosjekt
Kiwanis internasjonale fond

6 320

3 000
10 000
3 000

1500
3 000
163 216
3 000

3 000

5 000

3 000
500 950

SOS rasime - Risr
Speiderne I Risør
Stasjonen

66 235
27 831

Sutokobas venner/Day Care Senter

22 000

1000

16 000

Sykehusklovnene

3 000

10 000
5 000
2 500

5 000

3 000

Søndeled og omeng husflidlag
Sorlandet sykehus - TV'er
Team 9 ABC 2000
Tjenna barnehage - gapahuk

3 000

Titas

4000

Trialklubben i Gjerstad
Trytas jr. avd.
TV-aksjon
Verdensdag for psykisk helse
Vi over 60
Villvin barneverksted

5 229
2 630
13 034
492 871
12 113
45 500
2 400

Kontaktsenteret
Konvoybyen

14 000

Kulturskole øst i Agder musikkoppi. PU
LIONS krus
LITAUEN - hjelp til diverse skoler

22 500

Låvefest med Sputnik - Nipe
Mental Helse Risør

SOS barnebyer

5 000

1000
1425
43187
22 000

2 703
1000
5 000
12 600
5 000
5 000
24 600
6 000
22 500
28 000

Ung i Fokus
Ungdomsprestens arbeid
Ungdomslaget IDUN
Ungdomsklubben
Urheia Vel
Utekontakten i Risør

25 000

Østre Agder Blindeforbund
Åpen fredagskveld Søndeled

25 000

8 500
1717104

kr 3 133 020

7 500
16 000

5
15 200
2500
2 500

3 133 020
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BALANSE PR 30092018

IB 10.17

Bevegelse

UB 09.18

EIENDELER

Omlopsmidler
1010
Kasse
Gjerstad Sparebank
1031
Gjerstad Sparebank, Kiwanismodellen
1036
Kundefordringer norske
1210
Tilgode medlemskontingent
1211
Andre kortsiktige fordringer
1280
Sum omlopsmidler

52 717,15
411630,61
0,00
35 925,00
9 000,00
4 078,49
513 351,25

22
68
37
-6

323,21
361,50
102,32
700,00
750,00
0,00
121837,03

75 040,36
479 992,11
37 102,32
29 225,00
9 750,00
4 078,49
635188,28

Anleggsmidler
Opptjente renteinntekter
1460
Kiwanismatr. for videresalg
1470
Interim kjøp Kiwanisbutikken
1498
1910
Bygninger
Sum anleggsmidler

1360,91
2 735,00
3 605,00
1524 280,19
1531981,10

134,35
0,00
0,00
0,00
134,35

1495,26
2 735,00
3 605,00
1 524 280,19
1532 115,45

SUM EIENDELER

2 045 332,35

121971,38

2 167 303,73

-1 967,00
-3 661,00
0,00
0,00
-705 763,01
-711391,01

71,00
3 407,00
-3 361,26
366 030,88
-84 401,50
281 746,12

-1 896,00
-254,00
-3 361,26
6 496 399,93
-790 164,51
-429 644,89

0,00
-1 333 941,34
0,00
-1 389 000,87

-20 000,00
0,00
19 415,70
19 415,70

-20
-1 333
19
-1 334

-2 045 332,35

301161,82

-2 167 303, 73

GJELDOG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld
2490
Opptjente feriepenger
2600
Forskuddstrekk
Annenkortsiktig gjeld
2690
2698
Kiwanismodellen
2699
Humanitærkonto
Sum kortsiktig gjeld
Egenkapital
2956
Pengegave ved 50 års jubileet fond
2960
Egenkapital
2990
Udekket tap/ikke disp. resultat
Sum egenkapital

000,00
941,34
415,70
525,64

BEREGNETRESULTAT
SUM GJELDOG EGENKAPITAL
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RESULTATREGNSKAP2017/2018

Konto

Navn
Budsjett

Oppn.

-31800,00
-43 532,50
0,00
-10 506,31
-51450,00
-2 400,00
-21450,00
-6 559,00

-33 600,00
-49 500,00
0,00
-12 000,00
-58 000,00
-2 400,00
-25 000,00
-10 500,00

94,64 %
112,15 %

SUM INNTEKTER

-167 697,81

BRUTTOFORTJENESTE

-167 697,81

DRIFTSINNTEKTER
3010 Medlemskontingent
3110 Båtlotteriet, netto
3120 Tecnobingo, netto
3130 Grasrotandel, netto
3600 Leieinntekter Kiwanishuset
3615 Trådløst nettverk
3620 Betalt for vask
3690 Andre inntekter

2016/2017

Regnskap

-31 800,00
-55 512,33
-168,00
-13 377,90
-63 450,00
-2 400,00
-32 450,00
-10 523,00

-191 000,00

111,48 %
109,40 %
0,00%
129,80 %
100,22 %
109,78 %

-209 681,23

-191000,00

109,78 %

-209 681,23

DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte
5090 Avsetning feriepenger
Sum lønnskostnad

21900,00
2 539,00
24 439,00

25 000,00
2 500,00
27 500,00

127,20 %
96,72 %
124,43 %

31 800,00
2 418,00
34 218,00

Andre driftskostnader
6110 Elektrisk kraft
6230 Komm. avg. og renovasjon
6250 Forsikring bygg
6270 Renhold
6290 Andre kostnader lokaler
6450 Inventar og utstyr
6500 Reparasjoner og vedlikehold
6710 Kontorrekvisita
6750 Trykksaker
6780 Kurs/opplæring
6790 Andre kontorkostnader
6800 Internett
6810 Betalingsterminal
6850 Porto
7320 Mat og kaffe
7325 50 års jubileumsfest(Gjerstad)
7330 Vår- og høstfest o.l.
7360 Representasjon
7365 Kiwanisskjorter/jakker
7400 Viseguvenøens utgifter
7412 Kont. District Norden og Kl-EU
7500 Gaver og oppmerksomheter
7780 Bankgebyrer
7781 Gebyrer Vipps
7820 lnnk. på tidl. avskr. fordr.

20 000,00
19 324,90
13 000,00
10 726,76
13 300,00
11439,00
15 000,00
27 348,25
6 500,00
6 396,73
10 000,00
30 806,00
2 000,00
1338,00
1057,00 -438 200,00
0,00
0,00
5 000,00
5 180,00
1000,00
1100,00
6 000,00
5 769,00
4 500,00
4 705,67
500,00
130,00
12 000,00
11 785,20
0,00
9 997,53
13 000,00
2 890,28
21 200,00
21 207,00
6 700,00
6 701,25
0,00
0,00
30 000,00
29 599,77
5 000,00
8 262,00
1000,00
1283,00
300,00
200,56
0,00
0

110,29 %
117,64 %
89,29 %
118,99 %
111,00 %
206,36 %
130,35 %
21,10
0,00%
0,00 %
148,37 %
108,79 %
100,56 %
272,00 %
107,60 %

22 058,80
15 292,90
11876,00
17 848,25
7 215,25
20 636,00
2 607,00
1 218,00
0,00
0,00
1483,65
6 527,34
4 525,00
1360,00
12 912,47
22 669,60
-1 800,00
22 550,00
0,00
3 240,00
33 654,18
1 000,00
1 419,40
867,89
0

0,00%
106,37 %
0,00%
0,00%
20,00 %
141,94 %
289,30 %
0,00%

nitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019 - 19/10103-6 Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019 : 19_10103-5 Søknad om økonomisk støtte til humanitære organisasjoner - Kiwanis Club Risør 224353_1_1

7890 Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader

0,00
217 247,90

0,00
-252 200,00

0,00%
-86,31 %

SUM DRIFTSKOSTNADER

241686,90

-224 700,00 -112,10 %

251879,73

DRIFTSRESULTAT

73 989,09

-415 700,00

Finansielle inntekter/kostn.
8070 Renteinntekter bank
8170 Andre rentekostnader

-2 005,56

-2 000,00
,00
-2 000,00

102,46 %
0,00%
102,46 %

-2 049,16
0
-2 049,16

-16 000,00
0,00
-16 000,00

128,80 %
129,59 %

-20 608,64
-125,00
-20 733,64

-433 700,00

-4,48 %

19 415,70

Sum finans. inntekter/kostn.
Ekstraordinære inntekt
8405 Mva kompensasjon
8410 Erstatninger ved leie
Sum ekstraordinær inntekt
ÅRSRESULTAT(UNDERSKUDD)

0
-2 005,56

-16 924,00
0
-16 924,00

55 059,53

0,00%

8 500,00
217 661,73

42198,50
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Vedlegg
Vedlegg 1 - Eierandeler og kostnader
Vedlegg 2 Selskapsavtale
Vedlegg 3 Utredning sammenslåing av Temark og VIKS
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Risør kommune er eier i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat. Som følge av at Vestfold
Interkommunale kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKS) skal inn i Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark), må bystyret vedta den nye selskapsavtalen.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken er at det i forbindelse med sammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner
i Temarks område, har det vært viktig å følge med i utviklingen og ivareta selskapets robusthet og
kompetanse. Temark utvidet i 2014 med flere kommuner i Agder og dette har vært svært vellykket.
Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) har tidligere vært i kontakt for utvidelse,
men det var først nå i forbindelse med endringene i 2020 at Temark anså det som ønskelig og
nødvendig.
Da Stortinget vedtok at Agder fylkene, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Kristiansand, Søgne
og Songdalen og Bø og Sauherad kommuner skal slås sammen fra 01.01.2020 sendte styret i
Temark en henvendelse til VIKS. Formålet med henvendelsen var å få avklart om styret i VIKS var
interessert i å gå i en dialog med mål om en sammenslåing av selskapene fra 01.01.2020. Et faglig
samarbeid mellom sekretariatene ble etablert i 2005 den gangen sekretariatene ble opprettet, jfr.
endringer i kommuneloven 2004. Sekretariatene har møtes flere ganger hvert år, og det er bygget
opp faglig relasjoner samt gode erfaringer fra samarbeidet på tvers av selskapene.
Styrene i sekretariatene ser behov for en sammenslåing etter endringer i eksterne rammevilkår
gjennom kommune- og regionreformen. Samtidig er det økt etterspørsel etter spesialkompetanse.
Hensikten og formålet med en sammenslåing er å best mulig tilpasse selskapene til den nye
kommune- og regionreformen, og videreutvikle selskapene til å møte de fremtidige utfordringene.
Det er spesielt viktig å ha en robust organisasjon med et stort faglig miljø og spisskompetanse som
ivaretar behovet for leveranser av sekretariattjenester til kontrollutvalgene/eierne. VIKS og Temark
har utarbeidet utredninger som skal gi et grunnlag for å vurdere en alternativ sammenslåing av
selskapene. Utredningene er behandlet i selskapenes styrer og representantskapet i Temark
14.11.2018, sak 11/18. Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Representantskapet innstiller til eierkommunene:
Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS med inntreden 1.1.2020:
Vestfold fylkeskommune, Færder, Re, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Sande og Larvik
kommuner.
Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og
kommunesammenslåinger 1.1.20, hensynstas. Selskapsavtalen legges frem for fylkesting,
kommunestyrer og fellesnemnder våren 2019».
VIKS har i sitt område hatt saken til behandling i styret og i kommunene. Utredningen og spørsmål
om inntreden ble behandlet av alle aktuelle kommuner i juni 2019 og selskapsavtalen ble vedtatt
som foreligger.
Om Temark og VIKS
Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) og Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) ble etablert i 2005. VIKS betjener i dag 8 kontrollutvalg og
har 2 ansatte. Temark betjener i dag 34 kontrollutvalg og har 8 ansatte. Ved sammenslåingen blir
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det 9 til 10 ansatte. Etter den nye kommune- og regionreformen 01.01.2020 blir det også 34
kontrollutvalg, men med større kommuner og omfang av oppgaver.
Fordeler:
 Større organisasjon, fra henholdsvis 2 og 7 ansatte til 9-10 ansatte
 En attraktiv arbeidsgiver og mer robust organisasjon
 Muligheter for spisskompetanse
 Muligheter for en mer profesjonell organisasjon
Sekretariattjenester for kontrollutvalgene er et «nisjeprodukt». Det er et lite miljø på landsbasis,
samtidig som kravene til kompetanse er høye. Med 9 til 10 ansatte i ett selskap ligger det svært
godt til rette for en organisasjon med fagligstyrke og god produktivitet.
Ulemper:
Et representantskap med 34 eiere kan være krevende å samle. Ved å kombinere dette med
vårkonferanser og høstkonferanser blir representantskapsmøtene interessante og attraktive. På
denne måten blir det mulig å håndtere en slik situasjon. Erfaringsmessig har dette gått helt fint i
alle år siden 2005.
Forslag til gjennomføring
Endringen gjennomføres ved bruk av egne ressurser uten ekstern konsulentbistand. Nytt
representantskap avgjør videre utvikling av selskapet. På kort sikt settes all energi inn for å få
driften i selskapet optimal og fortsette å utvikle gode sekretariattjenester til kontrollutvalgene.
Representantskapet må sørge for å videreutvikle selskapet til å bli enhetlig.
Styrene og Representantskapets konklusjon og forslag til gjennomføring av sammenslåing av
sekretariatene er:
1. Etablere eierskap innen 01.01.2020, med selskapsnavn Vestfold, Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Eierandeler; 100 eierandeler fordeles på deltakerne. Fylkeskommunene gis 30 andeler, og
de øvrige 70 fordeles på kommunene etter innskuddskapital. Hver deltaker har ett medlem i
representantskapet med èn (1) stemme per % eierandel.
3. Modellen for årlig fordeling av utgiftene; Bygger på et fast grunnbeløp pr år, og i tillegg et
innskudd basert på eierandel (vektes 70%) og antall møter pr. år (vektes 30%).
Spesialoppdrag faktureres i særtilfeller.
4. Antall i styret: Det velge 5 representanter med 5 vararepresentanter til styret.
5. Det nye selskapet velges som kontrollutvalgssekretariat for eierne.
6. Dagens kontorstruktur med Bø, Arendal og Re opprettholdes. I tillegg etableres et kontor i
Kristiansand. Administrasjon og styret etablerer kontorer etter behov og legger til rette for
en optimal drift.
7. Ansatte overføres etter reglene for virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.
Dagens pensjonsordning i KLP for ansatte videreføres
8. VIKS avvikles.
9. Selskapet overtar alle pensjonsforpliktelser, også ansvar for reguleringspremier, i de
tidligere enhetene. Ved uttreden eller avvikling av selskapet skal pensjonsforpliktelser
knyttes til oppsatte og løpende pensjoner ved selskapets etableringstidspunkt gjøres opp
av eierne i de tidligere enhetene.
Egenkapital:
Temark har i dag en egenkapital på kr 990.000. Med en økning av aktiviteten medføre det behov
for å øke denne med inntil kr 320.000 totalt kr 1.310.000. For øvrig vises det til utredningene og
forslag til selskapsavtalen i saken. Dersom det blir endringer i antall medeiere vil ny selskapsavtale
sendes til godkjenning når endelige antatt eiere er klart.
Økonomi
Det forventes stordriftsfordeler i form av styrket kvalitet, stabilitet og ledende kompetansemiljø. Det
antas at sekretariattjenesten vil få en mindre kostnadsbesparelse ved en sammenslåing.
Kommuneplan
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Ikke relevant
Folkehelse og levekår
Ikke relevant
Klima og miljø
Ikke relevant
Næringsperspektiv
Ikke relevant
Vurderinger
Den nye kommuneloven fra 2020 styrker kontrollutvalgenes posisjon og spesifiserer funksjonen.
Området «Tilsyn og kontroll» som utføres av kontrollutvalgene er kommet for å bli i samfunnet, og
det vil bli behov for økende kompetanse. Det forventes at en sammenslåing vil gi et robust
sekretariatselskap som vil sikre at sekretariatet i fremtiden kan bistå kontrollutvalgsmedlemmene
med nødvendig kunnskap og kompetanse og svare til de kravene som blir stilt
Rådmannens konklusjon
Bystyret vedtar selskapsavtalen som den foreligger.
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Vedlegg 1- Eierandeler og kostnader
Utredning legger til grunn at kommunene i nåværende VIKS går inn som medeiere i Agder og
Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. For å vise kostnadene med dette er det satt opp en
oversikt over innskudd og eierandeler, og et budsjett basert på kostnadsmodellen i dag med
bakgrunn i oppgitte antall møter og stipulert med 2 ansatte i VIKS-området. Budsjettet for
VIKS i 2019 er 2,3 mill., men da er det ikke tatt hensyn til bruk av disposisjonsfond. Totalt
for hele selskapet blir det en organisasjon med 10 ansatte og et samlet budsjett på om lag 9,5
mill kroner., og da er det heller ikke her tatt hensyn til disposisjonsfond.
Kostnadsfordelingsmodellen baseres på eierandel (basert på folketall), antall planlagt møter
etter avtale og et fastbeløp på kr 20 000 for fylkeskommuner og kommuner over 10 000
innbyggere. Hvert element er vektlagt som følger: Fastbeløp, eierandel med 70% og antall
møter med 30%.
Eierandel – denne er basert på innskutt kapital i selskapet, som igjen er basert på folketall i
kommunen. Per i dag er innskutt kapital i selskapet kr 990 000. Det legges opp til at
innskuddet beholdes som i dag for eksisterende eiere og at det legges til grunn samme
fordelingsnøkkel for nye eiere som ved innskudd ved Agders inntreden i 2014.
For nye eiere er følgende lagt til grunn for innskudd:
Innbyggere

Innskudd kr:

1

10000

10 000

10001

20000

20 000

20001

30000

30 000

30001

40000

40 000

40001

50000

60 000

50001

99999

80 000

Fylkeskommunene

90 000

Fire kommuner slås sammen fra 1.1.20 i VIKS området. Folketallet og innskudd fra VIKSkommunene illustreres her ved folketall per 1.1.18:
Kommune
Horten
Holmestrand +Sande
Larvik
Færder
Tønsberg +Re
Vestfold fylkeskommune

Folketall 1.1.18
27 317
23 938
46 801
26 734
54 543

Innskudd kr:
30 000
30 000
60 000
30 000
80 000
90 000
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Totalt innskudd og den enkeltes eierandel er først klar når vi vet hvem som vedtar eierskap. Med
forutsatt at alle vedtar å gå inn i selskapet vil total egenkapitalinnskudd fra nye eiere være kr 320 000.
Selskapskapitalen vil da totalt være kr 1 310 000. Eierprosenten blir beregnet ut på nytt og
skjønnsmessig justert, f.eks at minste eierandel er 1%. For de eierkommunene som allerede er eiere og
som blir slått sammen 1.1.20, leggers eierandelen sammen. Eierandel og innskudd fryses.

Ny fordeling av eierandel
Eier:
Nr

Innskudd
kr:

Eierandel
%:

Ny
eierandel

0800

Telemark
fylkeskommune

89 900

9,1

6,6

0805

Porsgrunn
kommune

70 800

7,2

5,4

0807

Notodden
kommune

35 100

3,5

2,6

0811

Siljan kommune

15 500

1,6

1,1

0814

Bamble kommune

38 100

3,9

2,9

0815

Kragerø kommune

32 700

3,3

2,4

0817

Drangedal
kommune

20 800

2,1

1,5

0819

Nome kommune

24 400

2,5

1,8

0821

Bø kommune

22 000

2,2

1,6

0822

Sauherad kommune

20 800

2,1

1,5

0826

Tinn kommune

23 800

2,4

1,8

0827

Hjartdal kommune

14 300

1,4

1,0

0828

Seljord kommune

16 100

1,6

1,2

0829

Kviteseid
kommune

15 500

1,6

1,2

0830

Nissedal kommune

13 700

1,4

1,0

0831

Fyresdal kommune

13 700

1,4

1,0

0833

Tokke kommune

15 500

1,6

1,2

0834

Vinje kommune

17 300

1,7

1,3

0900

Aust Agder
fylkeskommune

90 000

9,1

6,6

0901

Risør kommune

10 000

1,0

1,0

Sammenslått

13,3

Nytt navn

Vestfold og
Telemark
fylkeskommune

3,1

Midt-Telemark
Midt-Telemark

13,3

Agder
fylkeskommune
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0904

Grimstad kommune

30 000

3,0

2,3

0906

Arendal kommune

60 000

6,1

4,5

0911

Gjerstad kommune

10 000

1,0

1,0

0912

Vegårshei
kommune

10 000

1,0

1,0

0914

Tvedestrand
kommune

10 000

1,0

1,0

0919

Froland kommune

10 000

1,0

1,0

0926

Lillesand kommune

20 000

2,0

1,5

0928

Birkenes kommune

10 000

1,0

1,0

0929

Åmli kommune

10 000

1,0

1,0

1000

Vest Agder
fylkeskommune

90 000

9,1

6,7

1001

Kristiansand
kommune

80 000

8,1

6,1

1014

Vennesla kommune

20 000

2,0

1,5

1017

Songdalen
kommune

10 000

1,0

1,0

Kristiansand

1018

Søgne kommune

20 000

2,0

1,5

Kristiansand

Sum 31.12.19

990 000

100%

07

Vestfold
fylkeskommune

90 000

6,7

Vestfold og
Telemark
fylkeskommune

0701

Horten

30 000

2,3

0704

Tønsberg

80 000

6,1

0709

Larvik

60 000

4,5

0715

Holmestrand

30 000

2,3

0729

Færder

30 000

2,3

1 310 00

100%

Sum

Agder
fylkeskommune
8,6

Kristiansand

Budsjett – kostnad per kommune

De nye eierandelene (nye kommuner og sammenslåtte kommuner) og opplysninger om forventet
antall møter i hver av kommunene per 2020 er lagt inn i modellen med budsjettall for 2019. Dette
for å gi et bilde på hva et 2020 budsjett ville blitt med 2019-tall. Tallen er rundet av til hele tusen.
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Kommune
Vestfold og Telemark fk
Telemark
Vestfold
Agder fk
Aust-Agder
Vest-Agder
Porsgrunn
Notodden
Siljan
Bamble
Kragerø
Drangedal
Nome
Midt-Telemark
Bø
Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårdshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
(Nye) Kristiansand
Kristiansand
Songdalen
Søgne
Vennesla

Møter i året
8
9
6
8
7
7
8
6
4
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
6
7
8
4
4
5
5
6
5
5
10
10
5
6
5

Budsjett 2019

Budsjett 2020 med
2019tall
980 000

517 000
424 000
980 000
497 000
497 000
421 000
239 000
110 000
253 000
228 000
144 000
161 000
150 000
144 000
158 000
115 000
113 000
110 000
102 000
102 000
110 000
118 000
106 000
226 000
372 000
85 000
85 000
96 000
96 000
171 000
96 000
96 000
483 000
96 000
166 000
161 000

477 000
270 000
126 000
289 000
257 000
166 000
185 000
288 000

185 000
134 000
133 000
133 000
120 000
120 000
133 000
139 000
148 000
265 000
420 000
120 000
120 000
134 000
134 000
200 000
134 000
134 000
709 000

186 000
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Kommune
Færder
(Nye) Tønsberg
Tønsberg
Re
Larvik
(Nye) Holmestrand
Holmestrand
Sande
Horten

Antall møter i
året
6
6
6
5
6
5
5
5
5

Budsjett 2019
276 000
410 000
150 000
424 000
185 000
151 000
280 000

Kostnad 2020 med
2019-tall
253 000
495 000

393 000
238 000

238 000

Selskapsavtalen
Selskapskapsavtalen endres og legges fram for godkjenning når endelig antall medeiere er
klart.
Følgende må endres:
§ 1, Selskapets navn og deltakerne.
§ 2, Selskapets navn
§ 3, Selskapets navn
§ 4, Selskapets navn
§ 5, Innskuddskapital og eierandel
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SELSKAPSAVTALE
for
VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
§ 1 Selskapet.
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap
opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6.
Selskapet har følgende deltakere:
Vestfold og Telemark:
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bamble kommune, Bø kommune, Drangedal kommune,
Fyresdal kommune, Hjartdal kommune, Kragerø kommune, Kviteseid kommune, Nissedal
kommune, Nome kommune, Notodden kommune, Porsgrunn kommune, Sauherad kommune,
Seljord kommune, Siljan kommune, Tinn kommune, Tokke kommune, Vinje kommune, Larvik
kommune, Horten kommune, Holmestrand kommune, Færder kommune og Tønsberg kommune
Agder:
Agder fylkeskommune, Risør kommune, Grimstad kommune, Arendal kommune, Gjerstad
kommune, Vegårdshei kommune, Tvedestrand kommune, Froland kommune, Lillesand
kommune, Birkenes kommune og Åmli kommune, Kristiansand kommune og Vennesla
kommune.
§ 2 Rettslig status.
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS er et eget rettssubjekt, og styret har
arbeidsgiveransvaret.
§ 3 Hovedkontor.
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS har sitt hovedkontor i Bø
kommune. Det skal være avdelingskontorer sentralt i regionen slik at nærheten til
eierkommunene ivaretas.
§ 4 Formål og ansvarsområde.
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS skal utføre den lovpålagte
sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver
for andre bestillere.
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel.
Deltakernes eierandel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets driftsfond
kr 1 310.000,- etter følgende fordeling:
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Eier:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Porsgrunn kommune
Notodden kommune
Siljan kommune
Bamble kommune
Kragerø kommune
Drangedal kommune
Nome kommune
Midt-Telemark kommune
Tinn kommune
Hjartdal kommune
Seljord kommune
Kviteseid kommune
Nissedal kommune
Fyresdal kommune
Tokke kommune
Vinje kommune
Horten kommune
Tønsberg kommune
Larvik kommune
Færder kommune
Holmestrand kommune
Agder fylkeskommune
Risør kommune
Grimstad kommune
Arendal kommune
Gjerstad kommune
Vegårshei kommune
Tvedestrand kommune
Froland kommune
Lillesand kommune
Birkenes kommune
Åmli kommune
Kristiansand kommune
Vennesla kommune
Sum

Innskudd kr:
179 900
70 800
35 100
15 500
38 100
32 700
20 800
24 400
42 800
23 800
14 300
16 100
15 500
13 700
13 700
15 500
17 300
30 000
80 000
60 000
30 000
30 000
180 000
10 000
30 000
60 000
10 000
10 000
10 000
10 000
20 000
10 000
10 000
110 000
20 000
1 310 000

Eierandel
%:
13,3
5,4
2,6
1,1
2,9
2,4
1,5
1,8
3,1
1,8
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,3
2,3
6,1
4,5
2,3
2,3
13,3
1,0
2,3
4,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
8,6
1,5
100,0

Den enkelte deltakers plikt til å gjøre innskudd i selskapet iht foranstående skal oppfylles ved
kapitalinnskudd i form av penger.
§ 6 Ansvarsfordeling.
Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i
selskapet.
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Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for sin prosentdel av selskapets samlede forpliktelser, jfr.
IKS-loven § 3.
§ 7 Organisering av selskapet.
Organer til løsning av felles oppgaver innenfor selskapet har tre nivå:
 Representantskapet
 Styret
 Daglig leder
§ 8 Representantskapet.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og
fylkeskommuner velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Vedkommende
kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter.
Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede,
inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.
Ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i
selskapet.
Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for,
eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
Representantskapets medlemmer velges for fire år.
§ 9 Representantskapets møter.
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist
gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.
Representantskapsmøte ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av
disse er til stede, velges en møteleder.
Ordinært representantskapsmøte skal avholdes minst en gang i året.
Det tilligger representantskapsmøtet å behandle:
1. Årsmelding og årsregnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og - rammer
6. Årsbudsjett
7. Økonomiplan (årlig rullerende plan for fire år)
8. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
9. Andre saker som er forberedt ved innkallingen
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen.
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av bestemt angitt sak skal innkalles med to
ukers skriftlig varsel når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av
representantskapets medlemmer krever det, eller om representantskapets leder finner behov for
det.

Side 3 av 6

er og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra 01.01.2020 - 19/10071-27 Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra 01.01.2020 : Vedlegg 2 Selskapsavtale

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og
daglig leder har møte- og talerett, med mindre representantskapet for den enkelte sak
bestemmer noe annet.
Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret.
Representantskapets møter skal som hovedregel være åpne.
§ 10 Styret.
Styret i selskapet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Styremedlemmene velges av representantskapet. Styremedlemmer velges fortrinnsvis fra hvert
enkelt tidligere fylke; Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest Agder.
Representantskapet velger styreleder og nestleder. Styreleder skal fortrinnsvis velges blant
styremedlemmene i KS Agder eller KS Vestfold og Telemark.
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.
Styremedlemmene velges for fire år.
§ 11 Styrets møter.
Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som trengs. Medlem av styret og daglig
leder kan kreve at styret sammenkalles.
Styrets leder innkaller til styremøte med rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en sakliste
utarbeidet av styrelederen.
Styremøtene ledes av styrets leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er
til stede, velges en møteleder.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, inkludert møtende
varamedlemmer.
Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt.
Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Styremedlem eller daglig leder
som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.
§ 12 Daglig leder.
Daglig leder ansettes av styret.
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret
og representantskapet.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i
styrets møter, dersom ikke styret for det enkelte tilfellet vedtar at vedkommende ikke skal
kunne møte.
§ 13 Organisering av tilsynsfunksjoner.
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på
en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.
Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til
deltakerne.
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§ 14 Personvern og offentlighetsloven.
Det interkommunale selskapet skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige
til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner.
Det interkommunale selskapet skal følge offentlighetsloven.
§ 15 Regnskap og revisjon.
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og - forskrifter. Virksomheten skal
følge et vedtatt økonomireglement.
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av
selskapet.
Regnskapet fastsettes av representantskapet.
Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.
§ 16 Låneopptak og garantistillelse.
Selskapet kan ta opp driftslån til likviditetsformål med en høyeste ramme på kr. 500.000,- ved
vedtak av styret. Endring av denne rammen krever enstemmig vedtak fra deltakerne.
Låneopptak må godkjennes av departementet.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpliktelser.
Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.
§ 17 Endring av selskapsavtalen.
Selskapsavtalen kan endres på den måte og i henhold til de regler som er beskrevet i IKS-loven
§ 4.
§ 18 Eierskifte.
Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakerne.
§ 19 Uttreden og oppløsning.
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og
kreve seg utløst av dette. Selskapsavtalen kan dog ikke sies opp av noen av partene i et tidsrom
på tre år etter inngåelse av avtalen.
Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp.
Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd.
Utløsningssummen skal utbetales straks.
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller
fylkesting treffer selv vedtak i saken. Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet.
Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra tidligere enhet
fordeles på eierne i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS basert
på eierandel i de respektive selskapene på avvikling og inntredentidspunktet.
Avvikling av selskapet gjennomføres i henhold til regelverket i IKS-loven §§ 33-37.
§ 20 Arbeidsgivertilknytning.
Virksomheten skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund.
§ 21 Arbeidsgiveransvar.
Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av
styret.
Side 5 av 6

er og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra 01.01.2020 - 19/10071-27 Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra 01.01.2020 : Vedlegg 2 Selskapsavtale

§ 22 Pensjonsordning.
Ansatte skal meldes inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
§ 23 Personalreglement.
Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.
§ 24 Lokale lønnsforhandlinger.
Styrets leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger.
Styret vedtar forhandlingsresultatet. Styret fastsetter daglig leders lønn.
§ 25 Møtegodtgjørelse.
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales iht. de til
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten som er vedtatt av representantskapet.
§ 26 Klage.
Klage på forhold som gjelder tjenester eller ytelser som er utført av det interkommunale
selskapet, skal rettes til selskapets styre.
§ 27 Voldgift.
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse
med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre
medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen i det fylket hvor selskapet har sitt hovedkontor,
om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.
§ 28 Ikrafttredelse.
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra dens vedtakstidspunkt.
§ 29 Øvrige bestemmelser.
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper.

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, 01.01.2020
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Utredning:
Sammenslåing av Agder og
Telemark
kontrollutvalgssekretariat
IKS
(Temark) og Vestfold
kontrollutvalgssekretariat
(VIKS)
Forslag fra arbeidsgruppe
Temark
05.10.2018

i VIKS og styret i
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1 . Bakgrunn
Sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 1.1.2020 er vedtatt av
Stortinget. Dagens to fylkeskommuner vil dermed fra denne datoen kun ha ett
kontrollutvalg, og følgelig ikke ha behov for mer enn ett kontrollutvalgssekretariat.
I
tillegg vil kommunereformen medføre noen kommunesam menslåinger i både
Temarks og VIKS sitt nåværende område. I lys av den ne situasjonen ser begge
selskapene at det kan være hensiktsmessig med en sam menslåing for å kunne sikre
at det også i fremtiden er mulig å opprettholde et godt kompetansemiljø for
kontrollutvalgssekretariat
i Vestfold, Telemark og Agder.
Representantskapet
«Økonomiplanen

i Temark fattet i møte 8.11.17 sak 10/17 følgende vedtak:
for 2018-2021

vedtas.

Det er betydelige endringer i kommune- og fylkesstr uktur fram mot 2020. Dette vil også
påvirke fordeling av kostnader knyttet til kontroll utvalgsvirksomheten.
På bakgrunn av dette ber representantskapet
på representantskapsmøte
i 2018 .»

adminis trasjonen legge fram sak til behandling

Styret i Temark fattet følgende vedtak 1.6.18 sak 6 /18:
« Styret er positive til en utvidelse av Temark for å møte de endringene som kommer i
kjølvannet av kommune- og fylkessammenslåinger fra 1.1.20.
Styret ber daglig leder å ta kontakt med VIKS for å avklare om det er ønskelig med en
sammenslåing/ inntreden i Temark fra 01.01.2020.»
Styret i VIKS behandlet forespørselen i styremøte 2 7.8.18 og fattet følgende enstemmige
vedtak:
«1. Styret i VIKS er positive til å utrede en samme nslåing/inntreden i Temark for å
møte de endringene som kommer på grunn av kommune- og
fylkeskommunesammenslåingene
fra 01.01.2020.
2. Fremdriftsplanen er at våren 2019 bør samarbeide t og selskapsavtale vedtas i
kommunestyrene.
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som er arbeidsutv alget i VIKS, og videre arbeid
med prosessen igangsettes.
4. Det forutsettes at ansattes representant er med i prosessen.»
Styret i Temark fattet følgende vedtak i møte 26.9. 18:
« Styret vil at en sammenslåing mellom Temark og VIKS skal utredes.
Styret fungerer som arbeidsgruppe. Ansatte er repre sentert ved ansatterepresentanten.
Målet er at ny selskapsavtale vedtas i kommunestyre ne innen sommeren 2019.»
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2. Fakta om selskapene
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat
IKS (Temark) er et
interkommunalt selskap med følgende 34 deltakere:
Arendal kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Bamble kommune
Birkenes kommune
Bø kommune
Drangedal kommune
Froland kommune
Fyresdal kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Hjartdal kommune
Kragerø kommune
Kristiansand kommune
Kviteseid kommune
Lillesand kommune
Nissedal kommune
Nome kommune

Notodden kommune
Porsgrunn kommune
Risør kommune
Sauherad kommune
Seljord kommune
Siljan kommune
Songdalen kommune
Søgne kommune
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tvedestrand kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vinje kommune
Åmli kommune

Selskapet har 7 fast ansatte og 1 midlertidig ansat t i 7 årsverk, med kontorsted i Bø og
Arendal. Selskapet har i 2018 samlede tilskudd fra deltakerne på kr 6 390 000 (samlet
budsjett kr 6 730 000).
Vestfold kontrollutvalgssekretariat
(VIKS) er et interkommunalt
samarbeid § 27 med følgende deltakere:
Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Larvik kommune

Re kommune
Sande kommune
Tønsberg kommune
Vestfold fylkeskommune

Selskapet har 2 fast ansatte i fulltidsstilling med kontorsted på Revetal. Selskapet
har i 2018 samlede tilskudd fra deltakerne på kr 2 213 000 (samlet budsjett
kr 2 413 000).

3. Organisering

av selskapet

Selskapsform
I den nye kommuneloven går § 27 selskap ut som sels kapsform. Det to mest
aktuelle alternativene for organisering av større interkommunale samarbeid med
fylkeskommuner som deltakere, er selskapsformene SA og IKS.
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Alternative selskapsformer:
• Samvirkeforetak (SA) etter lov om samvirkeforetak.
• Interkommunalt
selskap (IKS) etter lov om interkomm unale selskaper.
SA-modellens styrke er en større fleksibilitet. Den stiller ikke krav om en omfattende
prosess for nye medlemmer. SA-formen er også gunsti g dersom det er ønskelig å
kunne gjøre endringer i samarbeidet gjennom flertal lsbeslutninger og uten å kreve
kommunestyrebehandling
i den enkelte kommune.
IKS-formens styrke er at den er en organisasjonsfor m som er velkjent for
kommunene. Den gir også den enkelte kommune rett ti l å motsette seg eventuelle
vesentlige endringer av samarbeidet eller avvise ny e kommuner som ønsker å tre inn
i samarbeidet. Representantskapsmedlemmer
velges di rekte av kommunestyret og
fylkestinget.
Ut over dette gir begge selskapsformer stort sett d e samme mulighetene,
avhengig av hvordan man innretter vedtekter og orga nisering.

litt

Vurdering:
IKS er en kjent organisasjonsform for kommunene, og den mest brukte for større
kontrollutvalgssekretariatsog revisjonsenheter. I KS som selskapsform er også
svært velregulert og har sterk eierstyring som hove dprinsipp.
Vi anerkjenner at et interkommunalt selskap med et stort antall deltakere kan by
på noen praktiske utfordringer, men mener disse er overkommelige.
Av praktiske årsaker mener arbeidsgruppen/styret
de t er mest hensiktsmessig å
formelt videreføre ett av selskapene og overføre an satte og oppgaver fra det ene
selskapet til det andre. Deltakerne i det ene selsk apet tas da inn som nye deltakere
i den andre selskapet, en såkalt inntreden.
Vi mener det er mest hensiktsmessig at Temark, som det største selskapet, er det
selskapet som videreføres. Det er flere praktiske argumenter for dette. VIKS sine
avtaler om brukerstøtte går ut 1.1.2020 i forbindel se med kommunesammenslåing
av Re og Tønsberg kommuner. Temark har i dag et fun gerende fullelektronisk arkiv
i samme system som VIKS, og har avtaler med Telemar k fylkeskommune om
brukerstøtte IT-systemer, lønn- og personal systeme r som kan videreføres.
Anbefaling:
•
•
•
•

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat
IKS vi dereføres som Vestfold,
Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat
IKS.
Eksisterende ansatte og oppgaver i VIKS overføres t il Temark som en
virksomhetsoverdragelse.
Nåværende eiere i VIKS inviteres som eiere i ny sels kapsavtale for Vestfold,
Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat.
VIKS avvikles.

Eierandeler
og innflytelse:
IKS-lovens hovedregel er at alle deltakere har lik eierandel og innflytelse. I Temark
er eierandelen prosentvis basert på innskudd som ig jen er basert på folketall.
Vi foreslår en videreføring av dagens modell, der eierandel baseres på innbyggere og
dermed innskuddskapitalen. En eier har en stemme. Vi foreslår at det tas
utgangspunkt i 100 eierandeler, der fylkeskommunene har til sammen 30 av disse
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og øvrige fordeles etter størrelse (folketall). Hve r eierandel utgjør én andel av
kapitalinnskuddet i det nye selskapet og én stemme i representantskapet.
Det foreslås en stor eierandel til fylkeskommunen ( samme eierandel som i Temark i
dag), med historisk bakgrunn i at fylkeskommunene h ar gitt uttrykk for et ønske om
å delta som en sterk regional aktør, og kan være en aktør med et helhetsblikk for
hele regionen med en eierandel som forhindrer at ve rken de store kommunene, de
små kommunene eller kommunene i noen av dagens fylk eskommuner får flertall
alene.
Det videreføres å fastsette eierandelene i selskaps avtalen, uten noen
bestemmelse om senere justering for endringer i fol ketall.
Anbefaling:
•
•

100 eierandeler fordeles på deltakerne. Fylkeskommu nene gis 30 andeler,
og de øvrige 70 fordeles på kommunene etter innskud dskapital.
Hver deltaker har ett medlem i representantskapet m ed én (1) stemme per
% eierandel.

Hver ny deltaker må skyte inn en andel av anbefalt innskuddskapital
eierandeler. Dette kan dekkes av disposisjonsfond i VIKS.

tilsvarende sine

4. Økonomi
Kapitalbehov
og innskudd
Et interkommunalt selskap er et selskap med ubegren set ansvar for eierne. Dette
innebærer at deltakerne må dekke eventuelle forplik telser dersom selskapet selv
ikke er i stand til å dekke disse. Selskapet bør ha en egenkapital som er tilstrekkelig
til å gi rimelig sikkerhet for at selskapet selv sk al kunne dekke sine forpliktelser, og
at deltakerne dermed ikke skal få senere tilleggskr av til å skyte inn midler.
Selskapets virksomhet kan ikke sies å være særlig ris ikofylt. Kostnadene er
forutsigbare og preges av oppgaver som er stabile over tid. Inntektene består for det
aller meste av honorarer fra deltakerne som selv st yrer disse gjennom vedtak i
representantskapet.
De største risikofaktorene er endringer i pensjonsforpliktelser
og
eventuelt uttreden av deltakere. Arbeidsgruppen vur derer et hensiktsmessig nivå av
kapital til å være ca. 2 måneders drift i tillegg t il avsetning for kjente
pensjonsforpliktelser.
Dette dekker lønnsforpliktel sen til de ansatte ved en eventuell
umiddelbar avvikling av selskapet og utgjør dermed en rimelig grad av sikkerhet mot
behov for ekstra innbetalinger selv ved større endr inger i forutsetningene. Dette
tilsier med dagens driftsnivå en samlet innskuddska pital på kr 1 600 000 i tillegg til
avsetning til pensjonsforpliktelser.
Temark har i dag en innskuddskapital på kr 990 000. VIKS har en innskuddskapital
på kr 600 000. Kapitalbehovet samlet i det nye sels kapet blir ikke større enn den
egenkapitalen som ligger i dagens selskaper.

Anbefaling:
•

Det nye selskapet bør ha en innskuddskapital ca. ti lsvarende 2 måneders drift,
de nye eierne som kommer inn i selskapet skyter inn sin del som dekkes av
disposisjonsfondet i VIKS.
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Stordriftsfordeler
og -ulemper
Ved sammenslåing av to selskaper til ett større sel skap følger det naturlig noen
besparelser i form av at det er enkelte ting man ba re trenger én av og at det blir
flere å fordele felleskostnader på. Med flere ansat te og opprettholdelse av 4
kontorer vil selskapet imidlertid også pådra seg no en stordriftsulemper i form av
større behov for samordning og prioritering av fell es treffpunkter.
Etter vår vurdering er potensialet for rasjonaliser ingsgevinster som følge av en
sammenslåing begrenset. Dette avgrenser seg til red userte kostnader til ett sett av
styringsorganer, og noen besparelser knyttet til ad ministrative kostnader. Dette er
relativt små kostnader som arbeidsgruppen antas vil balanseres ut av merkostnader
ved å bli et større selskap spredd på flere kontore r. Samlet sett mener
arbeidsgruppen det derfor ikke er realistisk å forv ente betydelig rasjonalisering som
følge av sammenslåingen, og at eventuelle reduksjon er i tilskudd måtte medføre
redusert omfang av tjenester eller kutt i andre til tak som er med på å opprettholde
høy kompetanse og kvalitet på tjenestene.
Ut over økonomiske rasjonaliseringsgevinster
bør im idlertid deltakerne kunne
forvente en styrking av kvaliteten av tjenestene som følge av større robusthet og
mulighet til fleksibilitet, større mulighet til utv ikling av felles rutiner og systemer og
mulighet til å fortsatt beholde en stor bredde i ko mpetansen. Vi vil fortsatt inneha
en ledende posisjon innen dette feltet og være med på å prege arbeidet med tilsyn
og kontroll i kommunene i Norge.
Anbefaling:
• Det kan ikke forventes betydelige rasjonaliseringsg evinster, men det bør
forventes stordriftsfordeler i form av styrket kval itet og stabilt og
ledende kompetansemiljø.

Lønnskostnader
Lønnsnivået i Temark og VIKS er relativt likt, så d ette anses ikke som noe
utfordring. Lønnspolitikken videreføres som i dag.
Anbefaling:
• Utgangspunktet for sammenslåingen
kommunene på dagens nivå.

må være levering av tjenester til

Pensjon og pensjonsforpliktelser
Både Temark og VIKS er medlemmer i KLP. Selskapene har ordinær ytelsesbasert
kommunal pensjonsordning. Dagens eiere hefter for p ensjonsforpliktelsene i forhold
til sin eierandel i de respektive selskapene.
Hovedregelen er at tidligere arbeidsgiver hefter fo r allerede opptjente rettigheter, og
er også i fremtiden ansvarlig for å betale reguleri ngspremie for oppsatte rettigheter
som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver, jf. ove rføringsavtalen. Ved en
virksomhetsoverdragelse
vil også disse forpliktelse ne overføres til det nye selskapet,
med mindre forpliktelsen gjøres opp.
Dersom tidligere forpliktelser

skal dekkes av tidli gere enhetene, vil ikke noen av
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enhetene hver for seg være i stand til å dekke dette med sin egenkapital. Det vil
forutsette innbetalinger fra selskapets eiere, og selskapene vil være uten egenkapital
til å ta videre i selskapet.
Det foreslås derfor at disse reguleringsforpliktels ene overføres med inn i Vestfold,
Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat
IKS, og at selskapet dekker de løpende
reguleringspremiene.
Ved eventuell uttreden av eier e og ved avvikling av selskapet,
vil ansvaret for de samlede pensjonsforpliktelsene
ifølge IKS-loven fordeles i henhold
til eiere og ansvarfordelingen i selskapsavtalen om ikke annet er avtalt. For å sikre at
ansvaret for historiske forpliktelser dekkes av de som var eiere tidligere, foreslås det
å regulere det i selskapsavtalen.
Anbefaling:
• Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på ut tredelsestidspunktet
baseres
på eierandel i selskapet.
• Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt
etter inntreden baseres på eierandeler i selskapet.
• Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra tidligere
enhet fordeles på eierne i Vestfold og Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat
IKS basert på eierandel i de respektive selskapene
på avvikling og inntredentidspunktet.

Fordeling

av bidrag/honorar

Temarks fordelingsnøkkel videreføres og en eventuel l evaluering av den anser vi som
naturlig blir vedtatt av det nye representantskapet .
Anbefaling:
•

5.

Honorar fra den enkelte kommune fastsettes på forhå nd gjennom budsjettet
for det enkelte år.

Ansatte og deres rettigheter

Sammenslåing etter de prinsippene som er skissert h er er å betrakte som en
virksomhetsoverdragelse.
Dette innebærer at alle an satte har rett til å få videreført
alle lønns- og arbeidsvilkår som følger av skriftli ge og muntlige avtaler. Arbeidsgiver
kan ikke ensidig regulere en arbeidstakers arbeidso mråde på en slik måte at
grunnpreget på stillingen blir vesentlig annen enn det arbeidsavtalen i direkte eller
indirekte form sier. Man må i slike tilfeller bruke en endringsoppsigelse.
Det bør fastslås at ingen skal sies opp som følge av sammenslåingen av
selskapene. Eventuelle nedbemanninger på grunn av sammenslåing av
fylkeskommunene og kommunene må sees i sammenheng m ed utvikling i
ressursbehov til øvrige kommuner og kommunereformen .
Begge selskaper er i dag medlemmer av KS bedrift og er tilknyttet tariffavtale
gjennom dette. Arbeidsgruppen foreslår at det nedfe lles i selskapsavtalen at det nye
selskapet skal fortsette å være medlem av en arbeids giverorganisasjon med
tariffavtale.
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Anbefalinger:
•
•
•
•

Sammenslåingen er å anse som en virksomhetsoverdrag else.
Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåi ngen av selskapene.
Det nye selskapet skal være medlem av en arbeidsgive rorganisasjon med
tariffavtale.
Selskapet skal viderefører eksisterende pensjonsord ninger.

6. Gjennomføring av sammenslåingen
overgangsordninger

og

Beslutningsprosess
Denne utredningen legges frem for respektive beslut ningsorgan. Dersom den blir
godkjent, sendes forslag til selskapsavtale for nyt t Vestfold, Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat
IKS ut til behandling i kommunestyrer og
fylkesting/fellesnemnder.
Kommunestyrer og fylkesting/fellesnemnder
vil først etter valget høsten 2019 velge
nye medlemmer til representantskapet.
Når de trer sammen i det konstituerende
møte, velges valgnemnd som skal innstille til nytt styre våren 2020.
Samtidig med vedtak av ny selskapsavtale må eierne i VIKS fatte vedtak om
avvikling av selskapet.
Innskudd
De nye eierne må skyte inn kapital i selskapet. Det te blir dekket av
disposisjonsfondet i VIKS.
Tidsplan
Styret i Temark
•
•
•
•
•
•

Oktober 2018: Utredning forelegges styret.
14. november 2018: Representantskapet i Temark beha ndler utredning.
Februar 2019: Forslag til selskapsavtale sendes kom munestyre, fylkesting til
behandling.
Innen juni 2019: Ferdigbehandling i kommunestyrer/f ylkesting/fellesnemnd.
November/desember 2019: Konstituering av nytt repre sentantskap.
April 2020: Nytt styre velges av representantskapet .

Arbeidsgruppen
•
•
•
•
•
•

har lagt opp til følgende tidsplan for sammenslåin gen:

i VIKS har lagt opp til følgende tidsplan:

Oktober 2018: Utredning legges frem for arbeidsgrup pen.
November/desember:
Styremøte tar stilling til repre sentantskapet i Temarks vedtak
14.11.2018.
Februar 2019: Forslag til selskapsavtale sendes kom munestyre, fylkesting til
behandling.
Innen juni 2019: Ferdigbehandling i kommunestyrer/f ylkesting/fellesnemnd.
November/desember 2019: Konstituering av nytt repre sentantskap.
April 2020: Nytt styre velges av representantskapet .
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Anbefalinger
•
•
•
•

Sammenslåing gjennomføres i tråd med tidsplan skiss ert over. Vedtak av ny
selskapsavtale blir ferdig innen utgangen av juni 2 019.
Representanter til nytt representantskap velges ett er valget 2019.
Det nye representantskapet velger fire medlemmer ti l valgkomite for
innstilling til nytt styre.
Representantskapet velger nytt styre våren 2020.
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10018-15
Marita Herigstad Halvorsen

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)
Bystyret (2019-2023)
Miljø- og teknisk utvalg (2019 - 2023)

Møtedato

Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet
Rådmannens innstilling:
Risør bystyre vedtar at punktene i tabellen nedenfor må gjennomføres for å tilrettelegge og
forbedre for allmenn ferdsel i området Tangen-Kastellet:
Følgende tiltak foretas for de enkelte eiendommer:
1.
Kastellveien 2 Gnr. 16 Bnr. 94
2.
Kastellveien 4 Gnr. 16 Bnr. 93

3.
4.

Kastellveien 6 Gnr. 16 Bnr. 92
Kastellveien 8 Gnr. 16 Bnr. 91

5.

Offentlig friområde mellom nr. 10 og 14

6.

Kastellveien 10 Gnr. 16 Bnr. 90

7.

Offentlig friområde mellom nr. 10 og 18

8.
9.

Kastellveien 12 Gnr. 16 Bnr.89
Kastellveien 14 Gnr. 16 Bnr. 88

10. Kastellveien 16 Gnr. 16 Bnr. 87

Dokumentnr.: 19/10018-15

Ingen.
Ingen, men ved søknad om
reparering/rehabilitering av brygge
utover det som eventuelt er
erstatningsarealet, må samtykke fra
Risør kommune behandles av
Formannskapet som egen sak.
Ingen.
Bod og private gjenstander på
kommunal grunn fjernes.
Platting og gjerde oppført mellom nr.
10 og 14 fjernes av Risør kommune.
Eier må fjerne den delen av brygga
som er på kommunal grunn,
alternativt flytte gjerdet som i dag er
ytterkant av bryggen, til
eiendomsgrensen mellom sin
bryggeplatting og kommunal grunn.
Støpte trapper til sjøen og badestige
forblir urørt, og til allmenn benyttelse.
Ingen.
Eier må fjerne fyllmasse, og private
gjenstander på kommunal grunn.
Skiferplatting godkjennes midlertidig,
men må fjernes om Risør kommune
ønsker det på et senere tidspunkt.
Alternativt kan skiferplattingen
tilbakeføres til naturlig terreng om eier
ønsker å gjennomføre de godkjente
byggeplanene som medfører senking
av terrenget.
Det gis midlertidig tillatelse til mur, og
rådmannen åpner egen sak for videre
side 1 av 20
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behandling av saken og kartlegging
av eiendommens grenser.
11. Kastellveien 18 Gnr. 16 Bnr. 86
Det gis midlertidig tillatelse til
skiferplattingen ved inngangspartiet
og bed plassert i gangveien, men
tiltakene må fjernes om Risør
kommune ønsker det på et senere
tidspunkt.
Det åpnes i tillegg for en egen sak om
kartlegging av eiendommens grense
mot kommunal grunn ved
badeplassen.
12. Kastellveien 20 Gnr. 16 Bnr. 85
Eier må fjerne private gjenstander
som er spesifisert i saksfremlegget. I
tillegg må plattinger utenfor
eiendomsgrensen fjernes. Nåværende
avtale om brygga opprettholdes.
13. Kastellveien 28 Gnr. 16 Bnr. 81
Eier må fjerne brygge på kommunal
grunn.
14. Kastellveien 30 Gnr. 16 Bnr. 80
Eier må fjerne levegg og bod på
kommunal grunn.
15. Kastellveien 32 Gnr. 16 Bnr. 79 og 1250
Leieavtalen på bnr. 1250 inngått
mellom kommunen og eier løper
videre. Dersom planene for området
endres, kan kommunen si opp
avtalen.
16. Kastellveien 34 Gnr. 16 Bnr. 78
Risør kommune vil sørge for
markering/ skravering av gangveien
på asfalt. Avløpsledninger over
kommunalt friområde må fjernes av
eier ved fremtidig tilkobling til offentlig
avløp. Det opprettes videre en egen
sak på kartlegging av eksisterende
grenser.
17. Kastellveien 36 Gnr. 16 Bnr. 77
Ingen.
18. Tangengata 40 Gnr. 16 Bnr. 29
Ingen.
19. Tangengata 42 Gnr. 16 Bnr. 28
Søknad om kjøp av kommunalt areal
behandles som en egen sak.
20. Gustavs pønt
Eierne må fjerne båtene sine og Risør
kommune fjerner båtstativet.
21. Kastellet
Ingen.
22. Kastellveien 3 Gnr. 16 Bnr. 96
Ingen.
23. Kastellveien 1 Gnr. 16 Bnr. 95
Ingen.
24. Tangengata 26 A og B
Kommunen må markere grensen mot
Gnr. 16 Bnr. 36 og Gnr. 16 Bnr. 37
kommunal grunn med gjerde.
25. Tangengata 24 Gnr. 16 Bnr. 38
Ingen.
26. Gangvei mellom Tangengata 26A og 24:
Gangveien skal holdes åpen for
allmennheten, og det tillates ikke
parkering av biler på dette arealet.
26. Nygata 2 Gnr. 16 Bnr. 123
Den midlertidige tillatelsen til å
anlegge og ha trapp på kommunal
grunn løper inntil videre ihht. til
tidligere vedtak.
27. Tangengata 23 Gnr. 16 Bnr. 64-66- «Kornbrygga» Ingen.
Risør bystyre ber om at administrasjonen setter opp skilt i områder som vist på kart datert
04.11.19. Rådmannen gis fullmakt til eventuelt å inngå avtaler med huseiere dersom skilt bør
plasseres på privat eiendom og til å vurdere om skilting skal gjøres i samarbeid med frivillige
lag/organisasjoner.

Dokumentnr.: 19/10018-15
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Vedlegg
Vedlegg 1- målebrev strandrettigheter og brygger
Vedlegg 2- Skiltplan med område for skiltplassering
Vedlegg 3- tilbakemelding fra eier Kastellveien 4
Vedlegg 4- tilbakemelding fra eier Kastellveien 16
Vedlegg 5- tilbakemelding fra eier Kastellveien 14
Vedlegg 6- tilbakemelding fra eier Kastellveien 10
Vedlegg 7-tilbakemelding fra eier Kastellveien 18
Vedlegg 8-tilbakemelding fra eier Kastellveien 20
Vedlegg 9- tilbakemelding fra eier Kastellveien 28
Vedlegg 10-tilbakemelding fra eier Kastellveien 30
Vedlegg 11-tilbakemelding fra eier Kastellveien 34
Vedlegg 12- tilbakemelding fra eier Tangengata 42
Vedlegg 13- tilbakemelding fra eier Kastellveien 1
Vedlegg 14- Tilbakemelding fra eier Tangengata 26 B
Vedlegg 15 -Kart over kartlegging av smett og smau 2001
Vedtak MOTK, 12062019, Sak 19/37, Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet
__________________________________________________________________________
Kort resymé
For området Tangen og Kastellet er Risør kommune grunneier av store arealer i strandsonen og
tilkomstveier til disse. I årenes løp har det skjedd en gradvis privatisering av disse arealene, ved at
gjenstander er plassert på kommunal grunn og privatiserende tiltak av ulik art er gjennomført.
I møte for Miljø- og teknisk komite den 22.08.2018 ble rådmannen bedt om å avklare bruk av og
rettigheter til kommunal grunn i strandsonen på Tangen og Kastellet. Dette for å avklare hvordan
allemannsretten gjelder i dette området, og at den ivaretas og ikke hindres. Komiteen sa videre at
saken bør konkretisere Miljødirektoratets retningslinjer om allemannsretten.
Risør kommune har foretatt en befaring av området og utarbeidet en befaringsrapport. Av
rapporten fremkommer ulike tiltak som er gjort på kommunal grunn. Denne ble sendt ut til de
eiendommene som har en naturlig sammenheng med strandsonen i dette området, hvor eierne ble
bedt om å komme med en tilbakemelding på om de mente opplysningene i rapporten var riktige og
om de hadde informasjon som kunne være av betydning i saken. Enkelte av forholdene / tiltakene i
rapporten ble besvart av eierne, men det kom få tilbakemeldinger. Reaksjonene kom først når
saken i utgangspunktet skulle til politisk behandling i februar 2019. Rådmannen så da at det hadde
blitt for dårlig opplyst hva kommunen ønsket en tilbakemelding på, og hvorfor det var viktig. Disse
uklarhetene har skapt uro og usikkerhet for flere involverte parter, og rådmannen ønsker å beklage
dette på det sterkeste.
Rådmannen valgte derfor å utsette saken, og trekke den fra sakskartet slik at grunneierne ville få
bedre anledning til å komme med innspill til rådmannens saksfremlegg og innstilling. I tillegg var
det vanskelig å få gjennomført en befaring på grunn av snø og isete forhold.
Det ble så sendt ut en ny henvendelse til de berørte eierne hvor det ble informert om behovet for
tilbakemelding, bakgrunnen for henvendelsen og hva som kan bli ytterste konsekvens av de
belyste forholdene i befaringsrapporten. Det kom noen nye tilbakemeldinger fra eierne. Disse
tilbakemeldingene er med i rådmannens vurderingsgrunnlag.
Samtidig har Rådmannen innhentet juridisk bistand av forhold i saken som har krevd en nærmere
vurdering. Venstre fremmet krav om lovlighetskontroll av rådmannens avgjørelse om å trekke
saken, og dette er et av forholdene Rådmannen har fått en juridisk vurdering av. Det ble konkludert
med at Rådmannen ikke har anledning til å trekke en sak som er satt på sakskartet, men at det er
det politiske organet selv som må ta stilling til om saken skal behandles eller utsettes/ trekkes.
Rådmannen sendte kravet om lovlighetskontroll til uttalelse hos Fylkesmannen. Fylkesmannen
kom frem til at Rådmannens beslutning om å utsette saken er i strid med forutsetningene i
kommuneloven om at det kun er organet selv som kan vedta utsettelse av en sak som er satt på
sakslisten til organet. De andre forholdene det er innhentet juridisk vurdering av er med i
rådmannens vurdering i saken.
Dokumentnr.: 19/10018-15

side 3 av 20

19/70 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet - 19/10018-15 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet : Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet

Saken ble så lagt frem for uttalelse i møte for Miljø- og teknisk den 12.06.2019. Utvalget foretok
befaring av området, og gav sin uttalelse til rådmannens innstilling-sak 19/37- vedlegg 16.
Formannskapet behandlet saken i møte den 13.06.2019 hvor de fremmet en innstilling til Bystyret
om at saken utsettes, og at ordfører får fullmakt til å gjøre ferdig en bestilling til rådmannen på
ytterligere utredning- sak 19/45.
I bystyremøte 20.06.2019 vedtok Bystyret å utsette saken. I tillegg ble Rådmannen bedt om å
komme tilbake med nytt saksfremlegg for ny behandling hvor følgende belyses;
1. Det gis juridiske vurderinger om hevd på de eiendommer der det er aktuelt samt området
som helhet.
2. Det må avklares mulige endringer i status for allmennhetens rettigheter til ferdsel i «smett
og smau» i området i forhold til tidligere kartlegging av dette.
3. Avklare hvilke muligheter kommunen har til å selge eiendommer i området til private og på
hvilke betingelser eiendommer kan selges.
4. Kommunale strandarealer
Rådmannen har nå gått gjennom Bystyrets bestilling til saken, og fått en juridisk vurdering av hevd
på kommunal grunn. Denne er vurdert i sammenheng med den opprinnelige politiske bestillingen.
Det er gjort justeringer i Rådmannens foreslåtte skiltplan med bakgrunn i uttalelsen til Miljø- og
teknisk komitè, og det er foretatt endringer i Rådmannens innstilling til forhold rundt følgende
eiendommer: Kastellveien nr. 4, 12, 14, 16, 20 og gangvei mellom Tangengata 26 A og 24.
Saken fremmes nå for ny politisk behandling.
Formannskapet og Bystyret skal ta stilling til rådmannens vurdering av allemannsretten i dette
området, om den blir ivaretatt sett opp mot de ulike tiltakene. Det skal også tas avgjørelse på
hvilke områder det bør plasseres skilt som viser til offentlige gangveier og friområder.
Formannskapet og Bystyret tar stilling til de enkelte forhold som grunneier, dvs. at vedtaket ikke
kan påklages. Miljø og teknisk komité uttaler seg til saken.
Rådmannen innstiller på at noen av tiltakene fjernes, men at det gis midlertidig tillatelse til å la
enkelte tiltak stå dersom de er små, eller er så store at de vurderes til å være for omfattende å
tilbakeføre. Det innstilles i tillegg på at det settes opp skilt på anviste steder. Det innstilles også på
at rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler med private dersom skilt bør plasseres på husvegger
samt at skilting kan vurderes gjennomført i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
Saksopplysninger
Hva er allemannsretten?
Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven. Friluftsloven ble vedtatt i 1957, og avklarer forholdet
mellom friluftsliv og grunneiers rett til å disponere egen grunn, og den tar hensyn til begge deler.
Den gir rett til ferdsel og opphold i norsk natur, og bygger på det samme rettsprinsippet som hevd.
Det vil si at rett kan dannes ved faktisk bruk, når denne har foregått over lang tid.
Hvor gjelder allemannsretten?
I friluftsloven §1a blir begrepene utmark og innmark brukt til å definere og avgrense
allemannsretten. Utmark omfatter skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær og utgjør størstedelen
av landet. Alle kan i utgangspunktet ferdes fritt i utmark ref. friluftsloven §2. På innmark er
adgangen sterkt begrenset. Allemannsretten gjelder også i bynære områder, i det som ofte blir
omtalt som det offentlige rom. Retten gjelder på fortau, parker og plasser som er tilrettelagt for
ferdsel og opphold. I parker og større anlegg er vi ofte henvist til å bruke spesielt tilrettelagte stier
og veier.
Allemannsretten i strandsonen
Grunneiere av hus- og hyttetomter i strandsonen kan bare hevde eksklusiv bruksrett på den mer
private delen av tomten (den delen som er opparbeidet), noe som betyr at allmennheten kan
ferdes og oppholde seg på de deler av tomten som faller utenfor denne (den delen som er utmark).
Retten har forøvrig lagt til grunn at folk som har hytter og hus i strandsonen må forvente å ha
allmennheten tettere innpå seg.
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Strandrettigheter
En strandrett er en samlebetegnelse som uttrykker de rettighetene grunneiere har som strekker
seg utover eiendomsgrensen i sjøen. Utgangspunktet er at utenfor den generelle
eiendomsgrensen i sjøen gjelder allemannsretten. Men grunneier har visse rettigheter som
strekker seg utover eiendomsgrensen i sjø, og det defineres som en rett til uforstyrret å kunne nyte
de fordeler som følger av at en eiendom ligger til sjøen. De vanligste strandrettighetene er
muligheter for bading og friluftsliv, adkomst fra sjøen (tilflottsrett), og rett til utfylling.
Omfanget av strandretten er definert til 30 meter ut fra strandkanten og ut til minst 2 meters dybde
regnet ved vanlig vannstand. Strandeieren eier likevel ut til marbakken om den ligger lenger ute.
Altså tilhører normalt sjøgrunn tomtefester/ eier av tomta når ikke annet er avtalt i festekontrakt/
skjøte eller uttrykkelig sagt i målebrev, kjøpekontrakt e.l. For strandlinjen som strekker seg fra
Dampskipsbrygga til og med Flisvika, ble det holdt en oppmåling av Risør havnevesen sine
brygge- og strandrettigheter i 1948, og samtidig erklært grunnbokshjemmel (eierskap) til dette
arealet i 1949 (Gnr. 16 bnr. 14). Målebrevet fra denne oppmålingsforretningen ble lagt frem i
befaringsrapporten, og av dette fremkommer det at det er Risør havnevesen –i dag Risør
kommune- som eier sjøgrunnen på strekningen fra Nygata 1 til Flisvika. Dette setter videre
begrensninger for hvilke rettigheter og tiltak eiendommene i dette området kan foreta seg ut i sjø,
om de har eiendomsgrense til sjøen. Vedlegg 1: Målebrev over strandrettigheter fra 1948.
Stengsler for ferdsel
Friluftslovens §13 gir klare regler for når et stengsel eller et skilt er ulovlig:
«Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre den ferdsel
som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigede interesser og ikke er til utilbørlig
fortrengsel for allmennhetens ferdsel. Uten særskilt heimel må ingen sette opp skilt eller på annen
måte kunngjøre at det er forbudt å ferdes eller bade på område hvor det er adgang til det etter
denne lov.»
Grunneiers ansvar
Som grunneier av utmark må man følge det lovverket som er gitt for å sikre allmennhetens
rettigheter. Arealene hvor folk fritt kan ferdes skal holdes åpne, og det skal ikke forekomme
stengsel eller tiltak som virker privatiserende for allmennhetens bruk. Arealene må derfor vurderes
opp mot hva som er tillatt i friluftsloven.
Skilting
Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier i utmark evt. gi organisasjoner rett til å merke
opp ruter og turstier i utmark ref. friluftsloven §35. Slike tiltak gjøres av kommunen som
forvaltningsorgan for å lette fri ferdsel i utmark. Det vil i saken derfor bli fremmet forslag om skilting
av gangveier, friområder og badeplasser i området, og forslag til områder hvor skilt plasseres.
Avløp ut i sjø
Ved befaring ble det observert flere avløpsledninger ut i sjø ved badeplasser. Disse er i bruk og
har utslipp. Enkelte av avløpsledningene er synlige på friområdene, og dette er i hovedsak forhold
som vil bli ivaretatt av enhet for eiendom og tekniske tjenester.
Båtplasser
Det er gjennom arbeidet kommet frem opplysninger om 3 båtplasser som det er ukjente forhold
rundt. Etter forrige politiske behandling av saken har Rådmannen mottatt innspill til identifisering og
merking av båtplasser i området i anledning saken. Dette er i hovedsak forhold som vil bli ivaretatt
av enhet for eiendom og tekniske tjenester, og innspillet til identifisering og merking er oversendt
denne enheten for vurdering.
Hevd
Rådmannen har innhentet en juridisk vurdering av hevd for eiendommene i området. Begrepet
hevd er rettsregler som gjør at man gjennom langvarig bruk, i god tro, kan bli eier av fast eiendom
eller løsøregjenstander, selv om man opprinnelig ikke var eier. Den andre siden av hevdsreglene
er at den opprinnelige eieren mister sin rett.
Bruksrettigheter kan også etableres ved hevd, for eksempel veirett, rett til parkeringsplass eller rett
til båtfeste. Gjennom hevdsreglene kan de forholdene partene har innrettet seg etter bli
rettsmessige, selv om eierskapet opprinnelig var annerledes.
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Flere vilkår må være oppfylt for å etablere rett ved hevd. Man må opptre som om man var eier og
bruke tingen slik som en eier vanligvis gjør og som hindrer andre i å utøve slik bruk. Videre må
bruken foregå sammenhengende over lang tid, minst 20 år for fast eiendom og 10 år for løsøre og
verdipapirer. For hevd av visse begrensede bruksrettigheter er hevdstiden 50 år. Et vilkår for hevd
er i alle tilfeller at man er i aktsom god tro, det vil si at man ikke vet eller bør vite at man egentlig
ikke er eier eller bruksberettiget.
Den som har en ting til låns eller leie, eller har annen rett til å sitte med tingen, kan ikke hevde,
uansett hvor lang tid som går. Bakgrunnen for dette vilkåret er at rette eier ikke har noen
foranledning til å gripe inn mot bruken i slike tilfeller.
Kartlegging av smett og smau
Det ble gjort en kartleggingen av smett og smau for Risør sentrum i 2001. Intensjonen med denne
var å sikre og tilrettelegge de viktigste stier og smau for fremtiden. Beliggenhet og bruk ble kartlagt
og det ble gjort vurderinger av fremtidig bruk og tilrettelegging. Denne kartleggingen er
gjennomgått i forbindelse med arbeidet med kommende plan for sentrum. Av de kartlagte stiene i
området ble det i den forbindelse vurdert hvilke stier/ smau som har vært i området fra langt tilbake
i tid, og hvilke som er fremkommelige eller ikke. Det ble også foretatt en vurdering av hvilke stier
som burde beholdes. Rådmannens avklaring om status for denne kartleggingen opp mot dagens
tilgjengelighet og bruk fremkommer i sakens vurderinger.
Salg av kommunale arealer i strandsonen
Salg av arealer gjennomføres på bakgrunn av både tilbud og etterspørsel. Å tilby salg av et areal
vil vanligvis være et initiativ fra grunneier, men også på forespørsel fra interessenter. Kommunens
praksis er at initiativet går begge veier.
I 2009 vedtok Formannskapet vilkår for salg av kommunale tilleggstomter for boligformål (sak
57/09):
 Det fastsettes en kvadratmeters pris på kr. 25,- ved salg av kommunale tilleggsareal til
boligformål. Kvadratmeterprisen indeksreguleres.
 For arbeidet med utstedelse av dokumenter skal kjøper i tillegg til behandlings- og
tinglysningsgebyr betale et administrasjonsgebyr til Risør kommune på kr. 1500, Behandling av enkle grunnavståelser delegeres fra Formannskapet til Rådmannen dersom:
- arealbruken ikke er i strid med stadfesta plan
- det ikke er nabotvist
 I strandområder/ skjærgården med høy grunnverdi skal arealene takseres av kommunens
takstutvalg
Kommunale arealer i strandsonen i berørt område er regulert til friområder, og saker om avståelse
av grunn i dette område må da avgjøres av Formannskapet. Prisen må videre fastsettes av
kommunens takstutvalg.
Kommunens strandarealer er i dette området en større, sammenhengende eiendom, etablert som
en eiendomsenhet. Dette innebærer at å selge ut deler av strandarealene ikke kun er avhengig av
grunneiers aksept, og partenes enighet om vilkår for salget, men også en godkjennelse fra
kommunen som offentlig myndighet. Grunnen til dette er at et nytt eierskap til arealene kun kan
tinglyses og få rettsvern, om arealene opprettes og etableres som egne enheter.
Fradeling av arealer fra en hovedeiendom og etablering av disse som egne enheter, behandles av
kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Om dette lar seg gjennomføre er vurderinger som
gjøres opp mot bestemmelser i plan- og bygningsloven, matrikkelloven og konsesjonsloven.
For arealer som ligger innenfor 100-meters avstand til sjø og vassdrag, har lovgiver gitt en
bestemmelse i plan- og bygningsloven om forbud mot å fradele arealer med slik beliggenhet. Dette
er for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Opprinnelsen for denne bestemmelsen var Strandloven som ble vedtatt i 1965, og som hadde som
mål å sikre allmennheten tilgang til alt areal innenfor det såkalte hundremetersbeltet. Kommunen
kan gi varig dispensasjon fra denne bestemmelsen. Men, hvis det medfører at vernet om
landskapet samt allmennhetens tilgang blir vesentlig satt til side, og konsekvensene ved salg gir
større ulemper enn fordeler, kan kommunen ikke gi dispensasjon. Arealene kan da ikke fradeles.
Fylkesmannen må høres i slike saker før vedtak kan fattes, og endelig vedtak må oversendes
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Fylkesmannen. Dette er fordi Fylkesmannen har som ansvar å følge opp vedtak, mål og
retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.
Økonomi
Saken vil i utgangspunktet ikke gi økonomiske konsekvenser for kommunen med unntak av om det
åpnes opp for salg av kommunal grunn. Pris på arealer må i så fall takseres av takstutvalget, og er
p.t. ikke kjent.
Enkelte av eiendommene som blir berørt i saken vil kunne få merkostnader ved de foreslåtte
tiltakene i form av at tiltakene må fjernes.
Kommuneplan
I reguleringsplanen for Risør sentrum er de kommunale strandarealene og gangveien til sjøen satt
av til grønnstruktur med formålet offentlig friområde. I revidert sentrumsplan vil det bli forslått å
regulere noen flere «smett og smau» i hele byen. Det er også planen å skilte disse for å
synliggjøre dem og gjøre dem tilgjengelige.
Kommuneplanens hovedmål er at Risør skal vokse og være attraktiv, både for fastboende og
gjester. Den kommunale strandsonen, og gangveiene tilknyttet denne, har kvaliteter som gjør den
verdifull som et gratis fellesgode for alle. Det er viktig å ta vare på disse arealene på lang sikt, og
legge til rette for at de er tilgjengelige og synlige. Dette vil gi økt bruk av arealene, og videre gi økt
fysisk aktivitet og trivsel for våre innbyggere og besøkende.
Folkehelse og levekår
Å ivareta samt legge til rette for allemannsretten i strandsonen i dette området, vil være et positivt
løft for folkehelsen og levekårene for både fastboende og besøkende. At beboere får en bedre
tilgang til kommunens sjønære friområder og at tilgangen synliggjøres, vil gi økt bruk og økt fysisk
aktivitet. I tillegg bidrar det til en bedre trivsel for innbyggere og besøkende.
Klima og miljø
Fjerning av privatiserende tiltak i strandsonen vil ikke påvirke klima- og miljø. Derimot vil krav om
tilkobling til offentlig avløpsnett vil være positivt for miljøet i form av mindre forurensning. Dette er
allikevel ikke en del av den aktuelle saken, men et forhold som vil bli tatt tak i av enhet for eiendom
og tekniske tjenester.
Næringsperspektiv
Ikke relevant for saken.
Vurderinger
Hevd på kommunal grunn
Spørsmål om erverv av eiendomsrettigheter i kraft av hevd reiser endel problemstillinger av juridisk
og faktisk karakter. Dette vil f.eks. være opplysninger om hva som har vært kjent for partene langt
tilbake i tid med de bevismessige utfordringer dette innebærer. Rettspraksis viser at avgjørelser
om hevd regelmessig er konkrete og at uenighet om faktum står sentralt.
Risør kommune er selv part i saken. Spørsmål om erverv av eiendomsrett kan ikke avgjøres av
kommunen da det er opptil domstolene å avgjøre hva som er hevd i de enkelte tilfeller. Videre er
det den som påberoper seg hevd som har bevisbyrden og som må fremme denne.
Fra kommunens side i saken mener rådmannen det er viktig å påpeke at det berørte området
ligger i strandsonen- et område med streng forvaltning og med en allmenn kjent strandlov som
trådte i kraft i 1967. Dette vurderes til å være et moment som strider mot hevdsvilkåret med å være
i aktsom god tro i dette området. Gjeldende reguleringsplan fra 1991 forsterker også dette
argumentet, da man som eier av en eiendom plikter å sette seg inn i de regler som er gjeldende.
Rådmannen vil også minne om at Risør kommune var grunneier i hele dette området frem til 2007,
og at de berørte eiendommene hadde et festeforhold overfor Risør kommune hvor kommunen
leide ut grunnen til hver enkelt boligeier. Boligeierne var frem til da klar over at Risør kommune var
grunneier til både boligtomtene og til arealene rundt. Dette svekker ytterligere hevdsprinsippet ved
å være i aktsom god tro.
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Rådmannen vurderer at det er den enkelte som mener å ha hevd som må fremme hevd på
kommunal grunn, og at det i forbindelse med denne saken har vært anledning til å gjøre dette.
Allemannsretten
De arealene i strandsonen som ikke er bebygd eller privatisert av kommunen er etter friluftslovens
beskrivelser å anse som utmark. Allemannsretten vurderes da å være gjeldende for de kommunale
gangveiene og strandarealene på Tangen og Kastellet. Alle kan derfor ferdes fritt på disse
arealene. For å ivareta allemannsretten må derfor kommunen som grunneier sørge for at
privatiserende gjenstander og ulovlige stengsler fjernes fra kommunens grunn. Ved befaring av
kommunens grunn er det avdekket flere forhold og det gjøres nedenfor en vurdering av hvert
enkelt tilfelle, herunder om det er privatiserende og/eller hindrer allmennheten i å benytte
kommunens utmark.
Det er rådmannens oppfatning at flere av arealene er lite allmenn kjent blant beboere og
besøkende. Dette kom frem ved befaring hvor beboere opplyste om at flere områder ved sjøen
knapt ble benyttet. Ved å foreta skilting av disse gangveiene og friområdene ved sjøen blir de mere
synlige, og bruken vil øke. Rådmannen vurderer derfor skilting til å være naturlig å se på i denne
sammenheng, og foreslår en hensiktsmessig skiltplassering i tråd med innstillingen.
Status for allemannsretten i smett og smau
På Tangen/ Kastellet ble det i kartleggingen fra 2001 konstatert at sti nr. 38 og 42 var borte og ikke
i bruk, sti nr. 40 ble konstatert ikke i bruk, og sti nr. 43 ble mye brukt. Det ble videre i kartleggingen
lagt frem hvilke stier som var viktigst å beholde, og som skulle tilrettelegges for bruk. Kun sti nr. 43
av de nevnte stiene inngikk i disse. Kartlegging smett og smau- vedlegg 15.
Etter gjennomgangen som er gjort i forbindelse med arbeidet med ny reguleringsplan for sentrum,
kom det frem at det ikke var noen endring i tilgjengelighet eller bruk for de 4 stiene.
Sti nr. 38 og 42 er delvis på privat grunn, og store deler er ufremkommelig pga. ulike byggetiltak
som er gjort på egen eiendom. Disse er ikke i bruk, og har ikke endret status siden kartleggingen.
Da det er kommunal grunn mellom Kastellveien 30 og 32 som utgjør en naturlig forlengelse av sti
nr. 38, vurderes denne til å være et dekkende alternativ. Denne traséen er foreslått skiltet i
Rådmannens innstilling til skiltplan for området.
Sti nr. 40 er på kommunal grunn og ble registrert som ikke i bruk i kartleggingen fra 2001. Som
nevnt i befaringsrapporten er deler av denne traséen lite fremkommelig og synlig pga.
beplantninger og andre hindringer. Rådmannen har vurdert tiltak for å legge til rette for at
allmennheten kan ta i bruk denne traséen, men har gjennom sakens forløp fått tilbakemelding på
at hverken stien eller det kommunale arealet ned mot sjøen er blitt benyttet av allmennheten.
Rådmannen ser også de utfordringer terrenget her byr på, da det er ulendt og lite egnet for
gjennomgang. Det vil derfor ikke være fornuftig å lede allmennheten gjennom et område som ikke
naturlig lar seg ferde på. Bruken for sti nr. 40 ser ut til å ha opphørt, den er vanskelig å ferdes på,
og den ikke ble foreslått å beholde i kartleggingen fra 2001. Rådmannen ser derfor etter en
nærmere vurdering, ingen grunn til å skilte for gjennomgang her eller til å fortsatt ha denne merket
som sti. I forlengelse av sti nr. 40 er det et kommunalt areal som ikke var med i kartleggingen fra
2001, men som leder ned til sjøen mellom Kastellveien 14 og 10. Av opplysningene som er
kommet om bruk av dette arealet, skal dette ha hatt en lite egnet tilkomst ut i sjøen. Dette kan
være årsaken til at det fra gammelt av ikke er blitt opparbeidet en bruk av sjøarealet her, og at det
er derfor denne traséen ikke var merket som en gammel sti i kartleggingen fra 2001. Området er
blitt mer tilrettelagt for adkomst til sjøen i nyere tid ved at det er støpt en trapp, men dette er ikke
utført av Risør kommune.
Sti nr. 43 er fremdeles mye i bruk, og inngår i Rådmannens foreslåtte skiltplan.
For status for smett og smau i dette området viser derfor Rådmannen til foreslått skiltplan- vedlegg
2.
Kommunens strandareal
Målebrevet over kommunens strandrettighet fra 1949 var et ledd i å erklære eierskap til
strandlinjen, og få rettsvern for eierskapet ved tinglysning. Risør havnevesen erklærte samtidig
eierskap til øvrige deler av sin strandlinje innenfor bygrensen. Bakgrunnen for dette er ukjent, men
kan henge sammen med at havnevesenet ønsket å beskytte sine rettigheter og sin råderett over
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egne arealer i byens havneområde. Det er i dag kommunen som er rettighetshaver til strandretten i
området som vist på målebrevet fra 1949- vedlegg 1. Dvs. at det er kommunen som eier ut til
marbakken evt. ut til to meters dyp der marbakke ikke finnes. Videre er det kun kommunen som
grunneier som kan utnytte sjøarealet og derav rett til utfylling eller bygging i sjøen. Rettspraksis
viser at utbyggingsretten strekker seg i alle fall ut til den aktuelle reguleringsgrensen der det
foreligger reguleringsplan. Denne rettigheten innebærer også et vern mot at andre utnytter det
aktuelle sjøarealet. I praksis betyr dette at om noen f.eks., søker om å bygge en brygge, så krever
dette samtykke fra Risør kommune som grunneier, i tillegg til kommunens behandling etter planog bygningslovens bestemmelser.
Salg av kommunens strandarealer
Som grunneier står man i utgangspunktet fritt til å selge av sine arealer, enten av eget initiativ eller
på forespørsel. Vilkårene for salg fremgår av formannskapets vedtak 57/09 hvor det fremkommer
hvilket organ som avgjør salget og på hvilket grunnlag (hva som selges til hvilket formål og til
hvilken pris). Kommunens strandarealer er en større, sammenhengende eiendom, etablert som en
eiendomsenhet. Dette innebærer at om man som grunneier ønsker å selge ut deler av
strandarealene så er ikke salget kun avhengig av vilkårene gitt av Formannskapet i 2009. Det er
også avhengig av godkjennelse av kommunen som offentlig myndighet. Kommunen har altså en
todelt rolle ved vurdering av salg av egne arealer; som grunneier og som forvaltningsorgan.
Som grunneier har man ingen avgjørelsesmyndighet på om salget lar seg gjennomføre ut ifra
offentligrettslige regler som følger av plan- og bygningsloven, reguleringsplan og kommunens plikt
til å håndheve allmennhetens ferdsel. Det er kommunens plikt å sikre tilgang til strandsonen, og
unngå privatisering av denne, og lovgiver har satt krav til kommunene om å føre en streng
strandpolitikk nettopp ved å ha delingsforbud i strandsonen. Det skal være tungtveiende grunner
for å dispensere fra dette. Kommunens grunnlag for å åpne opp for dispensasjon til fradeling, kan
bli utfordret av Fylkesmannen.
Rådmannen har fått i bestilling å sørge for allmennhetens tilgang til kommunens strandarealer i
dette området. I rollen som grunneier, er man pliktig til å holde disse arealene tilgjengelige for
allmennheten og denne kontrollen mister man om arealene blir privateid. Dette taler imot
kommunens rolle som offentlig myndighet og plikt til å håndheve allmennhetens rettigheter i
strandsonen. Loven er det eneste verktøyet kommunen har for å håndheve allmennhetens
rettigheter. Å åpne opp for salg av kommunens strandarealer vil medføre at kommunen gir fra seg
sin styringsrett fra både strandretten og plan– og bygningsloven, og rådmannen vil derfor fraråde
salg av kommunens strandarealer.

Kastellet- Flisvika
Nedenfor gir Rådmannen en vurdering av alle de berørte eiendommene i området.
Kastellet
Området er kommunalt og det er ingen tiltak som hindrer allmennheten i å benytte kommunal
grunn.
Skilt:
Det bør skiltes til kommunalt friområde og badeplass på dette området. Skilt foreslås plassert ved
Kastellveien 3, som vist på foreslått skiltplan, kart datert 04.11.2019-vedlegg 2.
Kastellveien 2 og 4
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Tilbakemelding fra eier i Kastellveien 4- vedlegg 3:
Eier påpeker at det ble foretatt en ny oppmåling av grensene på denne eiendommen i nyere tid,
men er usikker på tidspunktet. I kommunens arkiver er det arkivert en kartlegging av de
eksisterende grensene på eiendommen. Denne ble foretatt i 2002. Grensene ble kartlagt, men det
ble ikke utstedt nytt målebrev/ matrikkelbrev. I kartforretningen er det notert at Risør kommune har
strandrettigheter på denne eiendommen. Kartforretningen er oversendt eier 11.12.2018.
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Eier har så kommet med en tilbakemelding på denne kartforretningen hvor de påpeker at
Kastellveien 4 var en festetomt da eiendomsgrensene ble kartlagt i 2002, og at festetomten ble
innløst i 2007. De mener at de i forbindelse med innløsning av festetomten tok det som en
selvfølge at strandretten til Risør kommune ble fjernet. De ba om at Risør kommune sletter
strandretten, men ble så oppmerksom på at denne strandretten strekker seg over eiendommene
langs over hele området. De valgte å trekke sin forespørsel da saken var til uttalelse i Miljø- og
teknisk komité.
I etterkant er det kommet søknad fra eier om å reparere/ rehabilitere en brygge som de mener har
vært på eiendommen. Saken er under behandling hos enhet for plan- og byggesak som har bedt
om dokumentasjon på at det har stått en brygge på eiendommen, i tillegg til at en slik
gjennomføring er avhengig av tillatelse og dispensasjon fra formålene i kommuneplanen og
byggeforbudet i plan- og bygningsloven.
Rådmannens vurdering:
Eier valgte ved forrige behandling av saken å trekke sin forespørsel om at Risør kommune skal
slette sin strandrett på eiendommen. Dette er da ikke lenger en problemstilling i saken. Videre vil
en reparering/ rehabilitering av brygge behandles etter regler i plan- og bygningsloven, og
håndteres av enhet for plan- og byggesak. Rådmannen ønsker å gjøre oppmerksom på at
strandretten til Risør kommune setter begrensninger for muligheter til å oppføre en brygge utover
det som ikke inngår som en rehabilitering. En søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av
brygge, utover størrelsen på det som evt. rehabiliteres, vil kreve tillatelse fra Risør kommune som
grunneier. Det er ikke kommet dokumentasjon fra eier på tidligere brygge, og Rådmannen vet ikke
hvilken størrelse og eventuelt plassering det dreier seg om. Det er derfor foreløpig uklart om dette
tiltaket vil kreve tillatelse fra Risør kommune som grunneier, og dette må derfor behandles av
Formannskapet i egen sak på et senere tidspunkt.
Kastellveien 6
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Skilting:
Eiendommen ligger i starten av kommunal gangvei som fører ned til kommunalt friområde ved
sjøen. Skilt foreslås plassert ved Kastellveien 6, se vedlegg 2.
Kastellveien 8
Tiltak på kommunal grunn:
Bod langs husvegg til Kastellveien 8 er plassert i gangveien på kommunal grunn.
Det er kasser og beholdere plassert på det kommunale strandarealet.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen kan ikke se at det er gitt tillatelse til disse tiltakene. De hindrer allmenn ferdsel, og
privatiserer kommunal grunn, og må derfor fjernes.
Kastellveien 12 og 16
Tiltak på kommunal grunn:
Prydbusker er plassert i den kommunale gangveien ned mot kommunens friområde ved sjøen.
Tilbakemelding fra eier av Kastellveien 16-vedlegg 4:
Eier har tatt kontakt på telefon og tilbakemeldingen er derfor et notat fra saksbehandler etter
telefonsamtale med eier. Eier mener at det aldri har gått noen gangvei mellom nr. 16 og nr. 12.
Hun opplyser videre at det har vært en syrinbusk der så lenge hun kan huske. Videre opplyser hun
om at hun eier 0,5 meter fra husveggen og ut i gangveien mot nr. 12, og er avhengig av å kunne
komme til kjellerinngangen og søppeldunker som er på den ene siden av huset.
Rådmannens vurdering:
Her vises til kartleggingen av smett og smau fra 2001 med sti merket nr. 40, og Rådmannens
vurdering av status for smett og smau. Dette arealet har ulendt terreng, og lite egnet for
gjennomgang. Beplantningene kan derfor ikke hindre noe som ikke lar seg naturlig bruke.
Rådmannen vurderer det som ikke nødvendig med tilrettelegging av arealet her.
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Skilting:
Rådmannen går tilbake på sitt tidligere forslag om skilting ned mellom Kastellveien 12 og 16.
Kastellveien 14
Tiltak på kommunal grunn:
Fyllmasse, stakittgjerde, blomsterpotter og prydbusker er plassert på kommunal grunn, på det som
er offentlig gangvei. Det er også oppført skiferplatting på kommunal grunn ved boligens
inngangsparti.
Eierne søkte i 2018 om å få kjøpt areal av skiferplattingen da de hadde byggeplaner som
involverte dette arealet. De søkte også om å få kjøpt det arealet hvor det er anlagt platting og som
ligger mellom boligen og sjøen. Formannskapet vedtok salg av arealet som var anlagt med
terrasseplatting, men godkjente kun en mindre grensejustering av areal av skiferplattingen for at de
skulle få realisert sine byggeplaner. Formannskapet forutsatte at gangstien skulle utvides/
opparbeides med tilsvarende bredde etter justeringen. Takstutvalget foretok taksering av
strandarealet i november 2018, og satte en kvadratmeterpris på kr. 200,Eierne har etter vedtak om grensejustering og salg av kommunalt areal, søkt om en fasadeendring
og ombygging. Ombyggingen dreier seg i hovedsak om utbedring av eksisterende tilbygg, som
medfører å senke eksisterende terreng foran inngangsdøren med 20cm. Dette terrenget er en del
av skiferplattingen som er på kommunal grunn. Enhet for plan- og byggesak har fattet vedtak i
byggesaken, og godkjent at arbeidet kan igangsettes på vilkår av at gangveien opprettholder den
samme bredden som i dag etter gjennomført tiltak. Videre er det satt vilkår om at det ikke tillates
privatisering av gangveien, og at den fortsatt skal være tilgjengelig for allmennheten etter
gjennomført tiltak.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 5:
Det er kommet tilbakemelding fra eier etter kommunens siste henvendelse. De sier videre at de
etter første runde med henvendelse fra kommunen oppfattet det slik at kommunen ønsket
tilbakemelding på avtaler eller brukstillatelser, noe de ikke har. De uttrykker bekymring for at det er
foreslått skilting i to retninger tvers over plattingen på forsiden av huset. De sier dette er rett foran
inngangsdøra. Videre opplyser de om at skiferplattingen rundt inngangspartiet har vært der i minst
30 år, og var etablert før deres eiertid. Den har fungert som husets naturlige uteplass, og de mener
det blir urimelig for dem å investere et stort pengebeløp på plattingen uten å få lov å bruke den
eller være sikre på at den får stå i fred. Eier har valg å gå videre med søknad om fradeling av
arealet formannskapet vedtok å selge, og har akseptert prisen fra takstutvalget. Saken er under
behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
Rådmannens vurdering:
Tiltak som fyllmasse og private gjenstander hindrer allmenn ferdsel, og virker privatiserende. Dette
er mindre tiltak som vurderes til å være enkle å fjerne/ tilbakeføre. Det innstilles derfor på at dette
må fjernes. Når det gjelder stakittgjerde og busk, så er dette plassert i gjennomgang for sti nr. 40
som ikke er i bruk, og som leder til et lite tilgjengelig kommunalt areal. Dette vurderes derfor til å
ikke hindre allmennhetens ferdsel. Skiferplattingen er et såpass stort tiltak at det vil være for
omfattende og kostnadskrevende å tilbakeføre. Da det imidlertid er gitt byggetillatelse til en
ombygging hvor terrenget senkes 20cm, men at det ikke tillates privatisering av kommunal grunn,
vil dette være en alternativ løsning. En senkning av terrenget vil medføre at plattingen må fjernes,
og det vil da være anledning for å tilbakeføre dette arealet til naturlig terreng. Eier vil allikevel ha
uteplass på egen eiendom på terrassen som ligger sør-øst siden av boligen, i tillegg til arealet mot
sjøen som de nå får kjøpt. Det gis derfor en midlertidig godkjenning av skiferplattingen, men den
må fjernes om Risør kommune på et senere tidspunkt ønsker det. Alternativt kan skiferplattingen
tilbakeføres til naturlig terreng dersom eier ønsker å gjennomføre sine byggeplaner.
Skilting:
Miljø- og teknisk komité sa i sin uttalelse at skilting burde begrenses i antall, og til å plasseres ved
Kastellveien. Rådmannen har derfor ikke foreslått skilting ved dette arealet i sitt nye forslag til
skiltplassering.
Kommunalt areal mellom Kastellveien 14 og 10
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Tiltak på kommunal grunn:
Det er oppført platting og gjerde på kommunal grunn i gangveien mellom Kastellveien 10 og 14.
Rådmannens vurdering:
Plattingen og gjerde vurderes til være til å være privatiserende, og må fjernes. Da det er ukjent
hvem som har oppført dette, må det fjernes av Risør kommune.
Kastellveien 10
Tiltak på kommunal grunn:
Deler av bryggeplatting plassert på kommunal grunn.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 6:
Eier har kommet med en muntlig tilbakemelding. Vedlegget er saksbehandlers notat fra
telefonsamtalen med eier. Eier kommenterer en feil i befaringsrapporten hvor det er nevnt at det er
en platting oppført på kommunal grunn ved inngangspartiet til Kastellveien 10. Det er feil at
Kastellveien 10 har sin inngang hvor denne plattingen er plassert, og eier vedkjenner seg ikke
denne. Videre opplyser eier om at den del av brygga som er på kommunal grunn, enkelt kan løftes
opp/ fjernes, men at det er steinmasse under denne.
Rådmannens vurdering:
Den del av bryggeplattingen som er plassert på kommunal grunn vurderes til å være
privatiserende. Da eier opplyser om at den enkelt kan løftes opp og fjernes, er tiltaket enkelt å
tilbakeføre. Den del av dette området som fremstår som tilgjengelig for allmennheten er så
begrenset ved dette stedet, og det er av stor verdi å kunne åpne opp for et større oppholdsareal
her da arealet ligger til sjøen. Rådmannen mener derfor at den delen av brygga som er på
kommunal grunn fjernes, eller at eier flytter gjerdet som står i ytterkant av brygga inn til
eiendomsgrensen mellom sin og kommunens grunn for å markere hva som er privat og hva som er
offentlig.
Offentlig friområde mellom nr. 10 og 18
Tiltak på kommunal grunn:
Ved offentlig friområde ved sjøen mellom nr. 10 og nr. 18 er det støpt trappetrinn og en badestige
er montert. Det er uvisst hvem som har gjort disse tiltakene.
Rådmannens vurdering:
Dette er ikke til hinder for allmenn benyttelse, men virker privatiserende. Det vil være for
omfattende å tilbakeføre dette tiltaket, så dette beholdes slik det fremstår til allmenn benyttelse,
men det er viktig at området skiltes for å tydeliggjøre at det kan benyttes av allmennheten.
Skilting:
Av kartleggingen av smett og smau ser Rådmannen at det fra gammelt av ikke har oppstått en
allmenn bruk av dette arealet. Miljø- og teknisk komité sa i sin uttalelse at skilting burde begrenses
i antall, og til å plasseres ved Kastellveien. Rådmannen har derfor ikke foreslått skilting ved dette
arealet i sitt nye forslag til skiltplassering.
Kastellveien 18
Tiltak på kommunal grunn:
Det er anlagt skiferplatting på kommunal grunn foran inngangspartiet til denne eiendommen. I
tillegg er det murte bed enkelte steder langs kommunal gangvei.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 7:
Datter til eier av denne eiendommen har kommet med tilbakemelding etter både første og andre
henvendelse fra kommunen. Ifølge eiers datter har denne plattingen vært der fra langt tilbake i tid,
og den ble oppgradert en gang på 1970-tallet. Datter har også dokumentert dette ved bilde. Hun
sier det er hennes far som tilbake i tid anla bed for skjule rester av fjell langs gangveien.
Når det gjelder bedet foran huset, så mener eier at dette har vært der i minst 60 år, og antagelig
mye lengre. Hun har lagt ved bilder som dokumenterer at bedet var der på 1950-tallet.
Videre påpeker hun at bedet var større den gang, og hun mener at grunnen til dette er at det
antagelig ble bygd en ny mur rundt hagen til Kastellveien 16. Hun mener den ble bygget på utsiden
at en gammel mur, og at bakken mellom Kastellveien 18 og 20 ble smalere og at bedet ble mindre
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pga. denne muren. Videre spør hun om muren står på kommunal grunn, og om den er
ettergodkjent, da hun er usikker på dette. Hun stiller seg videre uforstående til at dette arealet skal
være til benyttelse for allmennheten. I tillegg påpeker hun at badeplassen som i befaringsrapporten
er beskrevet til å ligge mellom Kastellveien nr. 10 og 14, ligger mellom nr. 10 og nr. 18. Hun mener
videre at det aldri har vært noen badeplass der i hennes 60 år på Tangen, og ønsker at kommunen
måler opp eiendomsgrensen til nr. 18 mot denne badeplassen.
Rådmannens vurdering:
Skiferplattingen er et tiltak som ikke er en direkte hindring av den kommunale gangveien forbi
denne eiendommen. Rådmannen finner derfor å kunne godkjenne denne midlertidig, men den kan
kreves fjernet om kommunen ønsker det på et senere tidspunkt. Bed langs gangveien er heller
ikke en direkte hindring, men har innskrenket gangveien, og kan ved beplantning svekke
synligheten av gangveien videre innover, samt virke privatiserende. Tiltaket vurderes derimot til å
være lite, og vil være omfattende å tilbakeføre. Gangveien kan derimot synliggjøres ved at den
skiltes, og rådmannen vurderer derfor skilting som en bedre løsning enn fjerning av tiltak i dette
tilfellet. Videre vurderer rådmannen det som viktig å vite hvor eiendomsgrensen til denne
eiendommen slutter mot kommunens grunn/ badeplassen, og vil da sørge for å kartlegge denne
grensen. Da eier ønsker å få kartlagt sin eiendomsgrense mot kommunens areal ved sjøen/
badeplassen, åpnes det for en egen sak hvor dette blir utført.
Når det gjelder muren til Kastellveien 16, så er grensene til denne eiendommen av så dårlig
kvalitet, at det vil kreve en ny oppmåling for å kunne konstatere om den er oppført på utsiden av
eiendommens grenser. Eier har ikke hatt anledning til å uttale seg eller legge frem dokumentasjon i
saken. Rådmannen vurderer derfor delen som gjelder ettergodkjenning til å være en sak som kan
åpnes og følges opp delegert etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Når det gjelder
vurdering av tiltaket som grunneier, er dette tiltaket så stort at det vurderes til å være for
omfattende å tilbakeføre denne. Rådmannen finner derfor å kunne godkjenne denne midlertidig,
men den kan kreves fjernet om kommunen ønsker det på et senere tidspunkt.
Skilt:
Det bør plasseres skilt i område ved Kastellveien 18, da denne eneboligen ligger ved en
«hovedåre» som fører ned til kommunalt friområde ved sjøen. Plassering er vist på kart, se
vedlegg 2.
Kastellveien 20
Tiltak på kommunal grunn:
I den kommunale gangveien mellom nr. 18 og 20 er det plassert private gjenstander av forskjellig
art. Det er i tillegg oppført en platting på kommunal grunn og en brygge. Det foreligger en avtale
inngått mellom Risør havnevesen og tidligere eier av eiendommen, Thomas Salvesen. Avtalen ble
inngått i 1972. I avtalen er det gitt Thomas Salvesen tillatelse til å bygge brygge og ellers
disponere og holde plassen foran huset ryddig og i orden. Avtalen ser videre at strandtomten eies
av Risør havnevesen og at de ikke hadde planer om å utnytte tomten. Thomas Salvesen kunne,
ifølge avtalen, disponere plassen inntil Risør havnevesen fikk planer om å selv utnytte den.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 8:
Eier har kommet med tilbakemelding etter begge henvendelsene fra kommunen. Tilbakemeldingen
gjelder gjenstandene, plattingen og brygga som er påpekt i befaringsrapporten, og tidligere
saksfremlegg som ble trukket.
Gjenstandene:
Eier mener de løse gjenstandene som kanoer og utestol bør være uproblematisk, og at de ikke er
til hinder for allmennhetens ferdsel. Videre ber de om å få presisert om et pålegg vil gjelde både
anker, stol og kajakkene som henger på gjerde. Videre ber de kommunen om å vurdere
presedenseffekten av et eventuelt pålegg. Eier bemerker videre at mange sentrumseiendommer
har små tomter, og at en svært streng linje vil kunne redusere folks bokvalitet vesentlig. Eier sier at
plasseringen av f.eks. kajakker dreier seg om å finne praktiske løsninger, slik det er gjort bl.a. på
Tangen/ Kastellet i hundrevis av år. Det dreier seg ikke om å ha «tatt seg til rette», og at det er
deres erfaring at folk flest finner områdene uegnet for «allmenn ferdsel».
Platting:
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Når det gjelder plattinger utenfor eiendomsgrensa, viser eier til avtalen som ble inngått med
tidligere boligeier Thomas Salvesen hvor det ble gitt tillatelse til å «bygge brygge og ellers
disponere og holde plassen foran huset ryddig og i orden.» Eier viser her til at boligeier kunne altså
«disponere over plassen», inntil andre planer foreligger fra kommunens side. Eier viser videre til en
sementtrapp som gikk ned til brygga tidligere, og som ble revet trolig på slutten av 70-tallet. Dette
skapte sår og rester etter trappa, og en kløft som man måtte hoppe over for å komme seg videre.
Eier sier at de har sett på plattingen som en ivaretakelse av det «oppdrag» som ble gitt boligeier av
Risør havnevesen om å holde plassen foran huset i orden og disponere over denne. Eier mener
det er enklere å gå over plassen nå, og at det er estetisk penere med plattingen.
Eier beklager at den nye plattingen ikke er søkt om, og det er nå søkt om å få den ettergodkjent.
Videre opplyser eier at hverken før plattingen ble satt opp eller etterpå, er det noen som benytter
muligheten til å gå forbi eiendommen, bortsett fra naboer, som er nede og bader ut fra hans
brygge. Eier påpeker at det er flere naturlige hindringer videre bortover mot Flisvika, og eier kan
vanskelig å forstå at det relativt begrensende kommunale arealet nedenfor eiendommen har særlig
interesse for allmennheten. Eier viser da til erfaring fra årene før plattingen ble satt opp. Eier
påpeker at plattingen er relativt enkel å fjerne, men presiserer at nevnte kløft ikke gjør området
enklere å bruke.
Avtalen om brygge og plassen foran huset:
Eier har fått bistand fra advokat og fått en juridisk vurdering av Rådmannens saksbehandling og
avtalen knyttet til bryggen og plassen foran huset. Advokatens vurdering er delt inn i 4 punkt:
Pkt. 1: Dette punktet vurderer saksbehandlingen, og advokaten mener at saksbehandlingen bærer
preg av mangler i forhold til grunnleggende saksbehandlingsprinsipper. Det bemerkes da at eier
ikke har blitt forhåndsvarslet på en forsvarlig måte, og at Rådmannen ikke har utredet saken i
tilstrekkelig grad. Det menes at det er en klar svakhet ved saksbehandlingen at eierne ikke er gitt
mulighet til å delta på den befaringen som ligger til grunn for befaringsrapporten. Videre trekkes
det frem at brygga ikke ble problematisert i befaringsrapporten, og gav derfor ikke eierne noen
foranledning til å kommentere bryggespørsmålet i kommunens første frist for tilbakemelding
24.11.2018.
Pkt. 2: Dette punktet omhandler bryggeavtalen, som er vist til i befaringsrapporten og det opplyses
litt om historikken for eiendommen og eierforholdet. Brygga skal ha vært på det aktuelle stedet
«lengre enn manns minne», og huset har vært bebodd av fiskerfamilie i to generasjoner fra husets
byggeår i 1895. Det opplyses videre om bakgrunnen for avtalen som ble inngått i 1972 og at
daværende eier, Thomas Salvesen, forsøkte å få kjøpt arealet. Istedenfor kjøp fikk han en skriftlig
bekreftelse på den muntlige avtalen som eksisterte fra tidligere. Advokaten vurderer avtalen til å
følge eiendommen, altså til å være en rettighet som tilhører eiendommen, og at rettigheten ikke er
ment som en personlig rett til Thomas Salvesen. Dette begrunner han på flere grunnlag. Blant
annet at det er et allment synspunkt at rettigheten (servitutten) er reell hvor den må ses som en
naturlig avhjelp av mangler eller svakheter ved rettighetshavers egen eiendom. Det begrunnes
videre med at Kastellveien 20 har hatt brygge på kommunens grunn svært lenge, muligens fra før
forrige århundreskiftet, og at dette tyder på at bryggeretten ikke kun har vært personlig ment.
Et annet grunnlag for advokatens påstand om at rettigheten tilhører eiendommen, er at Risør
kommune i 2011 henviste til denne avtalen i brev til Gro Øymyr, daværende leder av Tangen vel. I
brevet la kommunen til grunn at «det ikke er uenighet om at brygga er lovlig oppført
(bygningsrettslig).» Og påpeker at det den gang heller ikke kom frem at kommunen på det
tidspunkt oppfattet avtalen å kun være en rettighet gitt til Thomas Salvesen.
Videre vurderes innholdet i avtalen om bryggerett til å være delt i to avsnitt:
1)
«tillatelse til å bygge brygge» og
2)
«ellers disponere og holde plassen foran huset ryddig og i orden». Videre at «men
har ikke noen planer til å utnytte denne så inntil sådanne planer foreligger kan
Thomas Salvesen fortsatt disponere over plassen».
Det vurderes videre slik at «...inntil sådanne planer foreligger..» kun er knyttet til pkt. 2), altså
plassen foran huset, og at det bare er plassen det er knyttet betingelser til og som er oppsigbar.
Det vises videre til den såkalte «uklarhetsregelen» i den avtalerettslige tolkningslæren, hvor det er
den profesjonelle avtalepart som uklarheten skal tolkes mot, altså den som førte dokumentet i
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pennen. Det presiseres så at bryggeretten ikke ble stiftet i 1972, men at den gamle bryggeretten
da blir stadfestet.
Pkt.3: Gjelder den del av avtalen som advokaten mener er gjenstand for oppsigelse- «plassen»
mellom brygga og Kastellveien 20. Det bestrides ikke at plassen er gjenstand for oppsigelse, men
at en oppsigelse må begrunnes i konkrete og reelle planer, og at rådmannen så langt ikke har vært
villig til eller i stand til å si noe mer konkret om hva disse planene består i. Det påpekes da at
interesseavveiningen mellom allmenne og individuelle interesser er helt fraværende på dette punkt
(plattingen) i kommunens saksforarbeid.
Pkt. 4: Dette punkt gjelder kvaliteten på saksutredningen, og er en merknad til forrige saksfremlegg
som ble trukket. Det påstås at saksutredningen var av en slik karakter at den ikke vil gi de politiske
organene et forsvarlig beslutningsgrunnlag.
Rådmannens vurdering:
Gjenstander:
Intensjon med den politiske bestillingen er å legge til rette for at allmennheten skal få tilgang til
disse kommunens arealer i strandsonen i dette området. De løse gjenstandene i gangveien hindrer
allmenn ferdsel og virker privatiserende. Kajakkene vil etter rådmannens vurdering, ikke hindre
ferdsel så fremt de andre gjenstandene i gangveien tas bort.
Platting:
Når det gjelder plattingen, så er det foreløpig ikke gitt tillatelse til å oppføre denne. Plattingen er
plassert på kommunal grunn, mellom tidligere oppført brygge, og boligens veranda. Den vurderes
til å privatisere kommunalt areal, og søknad om ettergodkjenning er ikke behandlet i påvente av
grunneiers tillatelse som avgjøres ved vedtak i denne sak.
Avtalen:
Rådmannen har fått Jussnettverket i Arendal kommune til å foreta sin vurdering av avtalen om
brygge og disponering av plassen foran huset. Deres vurdering er at det naturlig nok ville være
arealet med strandlinje som var av verdi for Havnevesenet, og som ville kunne være til benyttelse
til deres bruk på et senere tidspunkt. Arealet mellom brygga og huset ville ha liten nytteeffekt for et
Havnevesen og derav er det lite sannsynlig at det kun er den delen av avtalen som er oppsigelig.
Jussnettverket konkluderer derfor med at hele avtalen kan sies opp og at både bryggen og
plattingen kan kreves fjernet. Videre har jussnettverket vurdert at den politiske bestillingen om at
det skal legges til rette for allmenn ferdsel, er en god nok begrunnelse for oppsigelse av avtalen.
Det er altså juridisk uenighet om hvordan avtalen skal tolkes.
Rådmannens betraktning av saken er at det fremstår som klart at plattingen som er oppført på
«plassen» mellom brygge og hus er oppsigelig. Selv om plattingen gjør det enklere å gå over
plassen, er den privatiserende, noe som i seg selv hindrer allmennhetens videre tilkomst til
friområdet. At allmennheten ikke benyttet området rundt og innenfor platting kan tyde på at
plattingen er et hinder, og privatiserer.
Rådmannen registrerer at det er juridisk uenighet om hvordan avtalen skal tolkes. Rådmannen har
etter en ny, og grundig, vurdering av de utdypende merknadene fra eiers advokat, kommet til at det
foreligger tungtveiende grunner for å endre tidligere innstilling om at brygga må rives. Advokaten
har, etter rådmannens vurdering, sannsynliggjort at det dreier seg om en langvarig rettighet. I
tillegg ser rådmannen at det er relativt lite å oppnå for allmennheten ved å fjerne brygga fordi den
ikke er direkte til hinder. Det anses som viktigere at plattinger mellom eiendommen og brygga
fjernes, kombinert med at det settes opp skilt som gjør det tydelig for allmennheten at området kan
benyttes.
Skilt:
Rådmannen foreslår plassering av skilt i området mellom Kastellveien 20 og 28 for å tydeliggjøre
allmennhetens rettigheter i området, se vedlegg 2.
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Kastellveien 28
Tiltak på kommunal grunn:
Det er anlagt brygge på det offentlige friområde. Bryggen er oppført før 2002, men tiltaket er ikke
byggesøkt, og Risør kommune har ikke gitt tillatelse til bruk av grunn. Eier kom med en
tilbakemelding samtidig med at saken var til uttalelse for Miljø og teknisk komité.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 9:
Eier mener at rådmannens tidligere vurderinger rundt eiendommen ikke er utfyllende, og da heller
ikke kan gi et riktig beslutningsgrunnlag. Han opplyser videre at da eiendommen ble solgt til
tidligere eier i 1972, ble den solgt på tvangsauksjon med informasjon om at eiendommen hadde et
tinglyst båtfeste. Han mener videre at et båtfeste på den tiden innebar at dette ville medføre at en
eier av en eiendom med et tinglyst båtfeste kunne anlegge en brygge. Tidligere eier gikk derfor i
gang med å anlegge en brygge i 1973 hvor noe ble anlagt på kommunal grunn, men at 1 meter av
bryggen ble anlagt på Kastellveien 30 sin grunn etter avtale med daværende eier av den
eiendommen. Nåværende eier kjøpte eiendommen i 2006, og sier videre at han da var i god tro om
at han også eide bryggen på kommunal grunn. Han trodde også at han eide den del av bryggen
som stod på naboens grunn (Kastellveien 30), og at trappen ned til bryggene (på kommunal grunn
og på Kastellveien 30 sin grunn) ble bygd i 1973 for å komme ned til båtfestet. Videre bemerker
eier at han har eid Kastellveien 28 i 13 år, og at forrige eier hadde eierskap i 34 år. Tilsammen
altså 47 år, og at de hele tiden har vært i tro om at de eier bryggene og har hevd på bryggene, selv
om de står på annen manns grunn. Eier ønsker at rådmannen endrer sin tidligere vurdering om at
eier må fjerne bryggen på kommunal grunn.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen kan ikke se av grunnboken at det er tinglyst en rett til båtfeste på kommunal grunn for
denne eiendommen. Eier har heller ikke fremlagt noen dokumentasjon på en eventuell rett til
båtfeste. Salg av eiendom ved tvangsauksjon (i dag kalt tvangssalg), er tvunget salg hvor eier ikke
har innvirkning. Ofte er det også liten samarbeidsvilje mellom eier og namsmann, noe som fører til
dårlig informasjonsflyt om eiendommen. Derfor er det i dagens lovverk større undersøkelsesplikt
for kjøper av eiendom ved tvangssalg. Dette er forhold som Rådmannen mener bør tas i
betraktning rundt opplysningene som eier mener at ble oppgitt av namsmannen i 1972.
Videre fremkommer det heller ikke av kommunens arkiver at det tidligere er gitt tillatelse til å
anlegge brygge og trapp på kommunens grunn. Ei heller at det er byggesøkt. Rådmannen kjenner
heller ikke til riktigheten ved eiers påstand om at en eventuell rett til båtfeste automatisk fører til en
rett til å oppføre brygge. Som kjent var også strandloven innført på opplyst oppføringstidspunkt, og
tiltak som oppføring av brygge var søknadspliktig også den gang.
Videre ser Rådmannen at bryggen legger beslag på et stort areal av friområdet og hindrer
allmennheten i å bruke denne delen av strandsonen. Bryggen fremstår som privat da det er
trappeadkomst fra bryggen og opptil boligen i Kastellveien 28. Privatisering er i seg selv en naturlig
hindring for allmennheten til å ta den i bruk. Da rådmannen heller ikke ser at det er gitt tillatelse til
bruk av grunn, og tiltaket privatiserer og kan hindre allmennhetens bruk av strandarealet, er
rådmannens vurdering at eier må fjerne bryggen.
Kastellveien 26, 30 og 32
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen
Skilt:
Her er det offentlig gangvei mellom husene. Skilting til offentlig friområde foreslås plassert ved
Kastelveien 26, 30 og 32, se vedlegg 2.
Kastellveien 30
Tiltak på kommunal grunn:
Det er oppført en levegg ved inngangspartiet til boligen. I tillegg er det satt opp en bod langs
husvegg.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 10:
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Etter kommunens siste henvendelse er det komme tilbakemelding fra eier på leveggen som er
nevnt i befaringsrapporten. Eier opplyser at den var oppført der da de kjøpte huset, og at den tar
av for den sure sydvesten. Men at den kan fjernes om ønskelig. De nevner i tillegg at adkomsten til
Gustavs pønt er godt ivaretatt med adkomsten mellom Kastellveien 32-34, og mellom Kastellveien
36 og Tangengata 40. Men at allmennheten selvfølgelig også kan benytte adkomsten mellom
Kastellveien 30 og 32.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen kan ikke se at kommunen som grunneier har gitt tillatelse til å sette opp levegg og bod
på kommunal grunn eller at det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen. Boden privatiserer
gangveien, og kan hindre allmenn ferdsel. Leveggen er plassert slik at den kommunale gangveien
mellom nr. 30 og 32 blir smalere. Den er et direkte hinder, og vanskeliggjør gjennomgang av
passasjen mellom nr. 30 og 32 og privatiserer denne. Derfor innstilles det på at både levegg og
bod fjernes.
Skilt:
Skilt inn til passasjen foreslås plassert i området ved Kastellveien 30 og 32, se vedlegg 2.
Kastellveien 32
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen. Denne eiendommen har en leieavtale med kommunen om et areal ved sjøen hvor det er
anlagt en uteplass. Denne leieavtalen er på spesielle vilkår, og kan når som helst sies opp av
kommunen.
Rådmannens vurdering:
Plattingen er ikke plassert slik at den er i direkte konflikt med gangveien ned til sjøarealet.
Rådmannen kan derfor ikke se at den er til hinder for allmennheten ferdsel ned til det kommunale
friområde. Leieavtalen kan da fortsette, men dersom planene for området endres, kan kommunen
forlange avtalen slettet.
Skilt:
Det går en gangvei mellom Kastellveien 32 og 34- denne bør skiltes med skilt til kommunalt
friområde ved sjøen. Skilt foreslås plassert ved Kastellveien 32, se vedlegg 2.
Kastellveien 34
Tiltak på kommunal grunn:
Det er asfaltert og anlagt trapper i starten av den kommunale gangveien. Deler av trappene fører
inn til Kastellveien 34. Gangveien her går ned til Gustavs pønt. Det går en avløpsledning fra
boligen og ut i sjø ved Gustavs pønt. I tillegg står det en frittstående bod på eiendommen, hvor
ytterkant av boden står på kommunal grunn. Det er også gjenstander ved bodens yttervegg som
står lagret på kommunal grunn.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 11:
Eier viser til et gammelt tomtemerke og at boden er på innsiden av dette merke. Han viser videre til
mur mellom Kastellveien 34 og 36, og at muren ble satt imot tilbygget til. nr. 34. Muren stod på
innsiden av grensen, og tomtemerket mot nordvest skal være fjernet i forbindelse med utgraving til
parkeringsplass for Kastellveien 36. Eier sier at han vet allikevel hvor dette stod. Eier sier videre at
ifølge disse punktene så skal boden, og det meste av det som står lagret, være på innsiden av
egne tomtegrenser.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen finner det for omfattende å tilbakeføre de tiltak som er gjort rundt gangveien. For at
gangveien skal synliggjøres bør den avgrenses/ markeres i asfalten.
Avløpsledningen fra denne eiendommen, som går over kommunal grunn, er det tidligere gitt
tillatelse til. Den kan være et hinder for fremkommeligheten i dette området. Ved en fremtidig
tilkobling til offentlig avløp hvor den gamle avløpsledningen ikke lengre er i bruk, må den derfor
fjernes fra det kommunale friområde. Når det gjelder eiendommens grenser, vil disse kunne
kartlegges ut ifra opplysningene eier gir. Kartlegging av eiendommens grenser kan derfor tas som
en egen sak.
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Kastellveien 36 og Tangengata 40
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Skilt:
Her er gangvei ned til Gustavs pønt, og det er skiltet mot friområde. Skiltet er vanskelig å se pga.
vegetasjon vår og sommer og bør flyttes noe nærmere vei. Forslag til ny plassering er vist på kart,
se vedlegg 2.
Tangengata 42
Tiltak på kommunal grunn:
Det kommunale arealet ved inngang til eiendommen er tatt i bruk til privat parkering for
Tangengata 42. Dette er ikke bemerket i befaringsrapporten, da arealet ikke er i direkte tilknytning
til offentlig areal i strandsonen. Men arealet er kommunalt.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 12:
Eier har sendt inn søknad om kjøp av arealet, og ønsker å benytte dette til privat parkering til sin
bolig i Tangengata 42.
Rådmannens vurdering:
Da arealet ikke er knyttet opp mot strandarealene, vil denne søknaden behandles som en egen
sak hvor det tas stilling til søknad om kjøp.
Gustavs pønt
Tiltak på kommunal grunn:
Det er lagret flere båter på området. De ligger på et stativ som er boltet til grunnen.
Enhet for teknisk gav høsten 2018 tillatelse til Tangen vel å organisere lagring av båter/ kajakker
etter initiativ fra Tangen Vel.
Rådmannens vurdering:
Stativet med lagring av båter hindrer allmennheten i å kunne bruke denne delen av området. Dette
er private gjenstander som opptar et større areal av et flott kommunalt friområde og badeområde.
Kommunen ser nå på en helhetlig løsning for området Tangen-Kastellet, og fjerner nå andre tiltak
som hindrer allmennhetens bruk. Det må derfor også foretas en rydding av dette området ved at
stativet skal fjernes, og eierne må fjerne båtene sine.
Skilt:
Miljø- og teknisk komitè sa i sin uttalelse at skilting burde begrenses i antall, og til å plasseres ved
Kastellveien. Rådmannen har derfor ikke foreslått skilting ved dette området i sitt nye forslag til
skiltplassering.
Kastellet- Nygata
Kastellveien 3
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Kastellveien 1:
Tiltak på kommunal grunn:
Arealet mellom eiendommens gjerde og ut til sjø antas å være kommunal grunn. Arealet er
hellelagt, og det er montert en privat badestige. Eiendommens målebrev fra 1915 viser
eiendomsgrense mot sjøen. Dette målebrevet er tinglyst i grunnboken for eiendommen. Ved
oppmåling av byens grunn i 1926 viser målebrevet at arealet til sjøen ved denne eiendommen er
kommunens grunn. Dette målebrevet er ikke tinglyst. Det er også foretatt en oppmåling av Risør
havnevesen sine strand- og bryggerettigheter i 1948, hvor strandarealet ved denne eiendommen
inngår. Dette målebrevet ble tinglyst ved etablering av kommunens strandareal gnr. 16 bnr.14 i
1949.
Tilbakemelding fra eier- vedlegg 13:
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Eiers representant bestrider eiendomsgrensene som fremkommer i målebrevet av kommunens
grunn fra 1926 og 1948, og hevder at Kastellveien 1 er eier av grunnen slik det fremgår av
målebrevet fra 1915. Det påpekes at kommunen nå er av den oppfatning at de er eier av arealet
fra stakittgjerde og ut til sjøen, og at kommunen ikke bestrider at Kastellveien 1 opprinnelig grenset
til sjøen, slik det fremgår av tinglyst målebrev fra 1915. De viser videre til at kommunen ikke har
klart å frembringe noe rettslig grunnlag (avtale) for den grunnavståelse som angivelig skulle funnet
sted i 1926 eller senere, og at det er således grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt Kastellveien 1
har avstått areal mot sjøen til Risør kommune. Videre mener de at grunnavståelsen har blitt
ekstingvert (bortfalt) jf. tinglysningslovens §§ 20 og 21, og at om en avståelse av grunn ikke er
tinglyst, vil denne kunne falle bort om erverver har vært i god tro. Eier viser til målebrevet fra 1915
og at dette viser grenser ned til sjø med strandlinje, og at tidligere eier opplyste ved salget av
eiendommen at brygga tilhørte Kastellveien 1. De viser også til en tinglyst avtale inngått mellom
kommunen i 2015 hvor kommunen gis rett til å legge og ha liggende vann- kloakkovervannsledninger med tilhørende kummer i grøft/ borehull på eiendommen, altså gjennom
brygga. Det opplyses også om at eier benytter to båtplasser ved brygga, og at det ikke svares leie
for disse.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen har fått en juridisk vurdering av målebrevene, og forholdene rundt eiendommen. Det
ble vurdert til at kommunen ikke hadde godt nok grunnlag til å hevde eierskap til arealet som utgjør
en del av gangveien. Eier har derav fått en tilbakemelding på at saken avsluttes. Eier er videre
opplyst om at arealet er regulert til offentlig friområde, og at det er til allmenn benyttelse. Men at et
vedlikeholdsansvar allikevel ligger til grunneier av arealet.
Tangengata 26 A og B:
Tiltak på kommunal grunn:
Store deler av gressplenen foran disse eiendommene er anlagt på kommunal grunn. Dette ble gjort
av kommunen da nye ledninger ble anlagt.
Tilbakemelding fra eier av Tangengata 26 B- vedlegg 14:
Eier har ingen kommentarer til Rådmannens tidligere vurderinger til tiltak, men fremsetter ønske
om at gjerde f.eks. skal være hvitt stakittgjerde på natursteinsgrunn, og eller er tilpasset forholdene
på Tangen. Han ønsker videre å bli kontaktet før kommunen måler opp grensen mellom kommunal
grunn o Tangengata 26 B. Han opplyser videre at han har et gammelt bilde av dette området og
bruker plassen relativt lite, men at de har hatt båten plassert der om vinteren. Utemøblene som var
plassert der ved befaring tilhører ikke ham, men Tangengata 26 A. Eier gir videre historiske
opplysninger om gangveien mellom Tangengata 24 og 26 A, og foreslår at denne gangveien
skiltes med navn, og har innspill til ulike historiske navn. Han opplyser videre at det står plassert
privatbiler i første del av denne gangveien hele året, og at dette også er tilfelle for arealet utenfor
Kastellveien 1 om sommeren.
Rådmannens vurdering:
Fysisk avgrensning i terrenget samsvarer ikke med godkjente eiendomsgrenser, og kommunens
areal inngår som en del av den gresslagte hagen. Arealet virker privat og kan hindre allmennheten
i å benytte det. Avgrensning mot kommunal grunn bør derfor markeres ved å sette opp et gjerde
mellom eiendomsgrensene. Gjerde bør settes opp av kommunen fordi det er kommunen som har
anlagt plenen. Type gjerde vil være i tråd med de estetiske og bygningsmessige krav som er
fastsatt til reguleringsplanen for området. Ved oppmåling av eiendomsgrenser er kommunen
pliktige til å kalle inn eier og øvrige parter som blir berørt ved oppmåling av eiendomsgrensen
mellom kommunal grunn og Tangengata 26 A og B.
Tangengata 24 og 26 A
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen tiltak. Ifølge opplysninger mottatt av eier i Tangengata 26 B, er det parkert private biler i
denne gangveien hele året.
Rådmannens vurdering:
Gangveien skal holdes åpen for allmennheten. Eventuelle plassering av biler på denne vil hindre
allmennhetens ferdsel, og virke privatiserende. Rådmannen kan heller ikke se at det er gitt
tillatelse til dette, og innstiller på at gangveien holdes åpen og skal ikke benyttes til
parkeringsareal. Når det gjelder tilbakemeldingen om parkering av bil parkert utenfor Kastellveien
Dokumentnr.: 19/10018-15
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1, så er dette arealet regulert til grønt friområde. Det er derfor ikke tillatt med trafikkferdsel i dette
område. Slike tilbakemeldinger om bruk vil bli håndtert av enhet for eiendom og tekniske tjenester.

Skilt:
Det går en kommunal gangvei ned mellom disse eiendommene, og gangveien bør ha skilt som
viser vei ned til kommunalt friområde. Skilt foreslås plassert i området ved Tangengata 26A, se
vedlegg 2.
Tangengata 24
Tiltak på kommunal grunn:
Ingen.
Nygata 2
Tiltak på kommunal grunn:
Det ble i 2002 gitt en midlertidig tillatelse til å anlegge en trapp på kommunal grunn. Eier søkte i
2018 om kjøp av arealet. Formannskapet avslo søknaden da et evt. salg vil skape presedens i
området, og skape en innsnevring av et kommunalt areal. De påpekte at det er viktig for
kommunen å beholde grunnet branngate, sjønærhet og parkeringsplanen som er under utredning
for sentrum.
Rådmannens vurdering:
Den midlertidige tillatelsen løper inntil videre ihht. til tidligere vedtak.
Tangengata 23
Tiltak på kommunal grunn:
Kornbrygga ved kommunens grunn tilhører Tangengata 23. Det har lenge rådet usikkerhet til
eiendomsgrensen for kornbrygga, og hvor kornbrygga møter kommunal grunn. Eiendommen
oppbevarte tidligere båten i gangveien. I forbindelse med omlegging av offentlig ledningsnett i
området, hevdet eier av Tangengata 23 sin eierrett til arealet foran kornbrygga. Dette ble ikke
endelig avklart innen arbeidet med ledningsnettet måtte påbegynnes. Det ble i denne forbindelse
inngått en avtale i 2015 om båtopplag for eier på et kommunalt areal like i nærhet da det ikke ble
en endelig avklaring av grense mellom kornbrygga mot kommunal grunn.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen har fått en juridisk vurdering av målebrevene, og forholdene rundt eiendommen. Det
ble vurdert til at kommunen ikke hadde godt nok grunnlag til å hevde eierskap til arealet som ligger
innenfor brygga, og eier har fått en tilbakemelding på at saken avsluttes. Eier er videre opplyst om
at arealet er regulert til offentlig friområde, og at det er til allmenn benyttelse. Men at et
vedlikeholdsansvar allikevel ligger til grunneier av arealet.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen viser til saksfremlegget, samt uttalelse fra Miljø- og teknisk komité - vedlegg 16, og
innstiller på å fjerne de forhold som er vurdert til å være til hinder for allmenn ferdsel i området og
som virker privatiserende. I tillegg innstilles det på forslag til plassering av skilt, som vist på kart
datert 04.11.19, vedlegg 2, for å synliggjøre gangveiene og friområdene på kommunal grunn. Det
bør vurderes om skilting og vedlikehold av gangveiene skal utføres i samarbeid med frivillige lag
og organisasjoner. Rådmannen bør gis fullmakt til å vurdere dette, og til evt. å inngå avtaler med
eiere for plassering av skilt på privat eiendom dersom det er behov for det.
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F ra: Halvorsen, Marita Herigstad (Marita.Herigstad.Halvorsen@risor.kommune.no)

(

05

Sendt:11.12.201810:43:21
Til: 'Jan Olav Ryfetten'
Kopi:

Emne: SV: Befaring i strandsonen—Kastellveien 4
Vedlegg: Kartforretning 16-93.pdf;Fullmakt og varsel om kattforretningpdf
Hei!
på befaringsrapporten

Viser til deres tilbakemelding
i 2002.

deres eiendom

et kart hvor grensene

Det noteres

av eksisterende

da forretningen

matrikkelbrev

som ble gitt.

i saken at dette

gjaldt

l forretningen

er grensene

grenser

på

kartlegging.
er det vedlagt

som ble kartlagt

i 2002.

spørsmål.

hilsen

Med vennlig
Marita

ut.

her, med de fullmakter

er merket.

som ble kartlagt

for ytterligere

nytt målebrev/

i mailen

kartleggingsforretningen

Vi vedlegger

Ta kontakt

Det er ikke utstedt

som er sendt

ser vi at det har vaert en kartlegging

i våre arkiver,

gjennomgang

Etter en nærmere

H. Halvorsen
Enhet for plan— og byggesak

Saksbehandler,
Tel. 37 14 96 22

htt

:

lPb. 158,4952 RlSØR

1

l Furumoveien

Risør kommune

www.risor.kommune.no

Fra: Jan Olav Ryfetten <ryfetten@somo.no>
Sendt:

onsdag 14. november
Marita

Til: Halvorsen,

2018 14:32
<Marita.Herigstad.Halvorsen@risor.kommune.no>

Herigstad

Kopi: ahogsted@online.no
i strandsonen

Emne: Befaring

- Kastellveien

Hei, takk for hyggelig telefonprat

i går.

Som sagt ble det avhold kartforretning
hos oss, men kommunen

dokumenter
eiendommer.

Nye grensemerker

4

en eller annen gang mellom 2000 og 2005. Vi kan ikke finne
må ha kopier da det ble innkalt vitner fra samtlige tilstøtende

ble satt opp, som i all hovedsak var identiske

Vi vil gjerne tilføye at grøntarealet

mellom

årene. Vi klipper gress, fjerner hundemøkk

huset vårt og Kastellveien
og holder området

Jan O. Ryfetten

Med

vennlig

hilsen

Jan Olav Ryfetten —daglig
mob: +47 90 20 15 00
e—post: ryfetten@somo.no

leder - Stiftelsen

Soria Moria

med de gamle.

har blitt tatt vare på oss de siste 70

pent og ryddig.
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Fra: Jan Olav Ryfetten (1yfetten@somo.n0)
Sendt: 12.05.2019 11:29:14

/Å

Til: Halvorsen, Marita Herigstad

Oeyvind Doevik

Kopi: ahogsted@online.n0;

Emne: Re: Befaring i strandsonen - Kastellveien 4
Vedlegg: Tomtekjøp 2007.pdf;Gammelt fra sjøen 1.jpg
på Tangen.

Hei Marita, takk for samtaler om befaringen

4 (gnr. 16 bnr 93) har sett på dokumenter

Vi i Kastellveien

fra oppmåling/kartlegging

av grenser i 2002.

på den tiden og ble innløst i 2007, se vedlegg. lforbindelse med innløsing av
festetomt tok vi som en selvfølge at strandretten til Risør Kommune ble fjernet. Strandretten er ikke—og har
aldri vært tinglyst, og kan umulig ha noen praktisk betydning for kommunen da adkomsten til tomten fra
sjøsiden er svært vanskelig. Tomten består av bratte og glatte svaberg som grenser ut mot sjøen.
4 var festetomt

Kastellveien

ved fjære sjø, og begrepet

står i vannkanten

Grensemerkene

bilde.

se vedlagte

kan neppe benyttes,

strandretten.

sletter

Vi ber om at Risør Kommune

«strand»

Jan O. Ryfetten
Mobil 90201500

<lVlarita.Herigstad.HalvorsenQrisorkommune.no>

Marita Herigstad"

Fra: "Halvorsen,

2018 10:43

Dato: tirsdag 11. desember

<ryfetten@somo.no>

Til: "ryfetten@somo.no"

Emne: SV: Befaring i strandsonen

-Kastellveien 4

Hei!
på befaringsrapporten

Viser til deres tilbakemelding

et kart hvor grensene

for ytterligere

Med vennlig
Marita

som ble kartlagt

som er sendt

ut.

ser vi at det har vært en kartlegging

nytt målebrev/

i mailen

kartleggingsforretningen

Vi vedlegger

Ta kontakt

Det er ikke utstedt

i 2002.

deres eiendom

i våre arkiver,

gjennomgang

Etter en nærmere

her, med de fullmakter

er merket.

Det noteres

som ble gitt.

i saken at dette

spørsmål.

hilsen

H. Halvorsen

Saksbehandler,

Enhet for plan— og byggesak

Tel. 37 14 96 22

Risør kommune
htt

:

lFurumoveien

1 l Pb. 158, 4952 RISØR

www.risor.kommune.no

Fra: Jan Olav Ryfetten

<ryfetten@somo.no>

Sendt: onsdag 14. november
Til: Halvorsen,

Marita

2018 14:32

Herigstad

<Marita.Herigstad.Halvorsen@risor.kommune.no>

Kopi: ahogsted@online.no
Emne: Befaring

i strandsonen

—Kastellveien

Hei, takk for hyggelig telefonprat

i går.

4

av eksisterende

cla forretningen

matrikkelbrev

gjaldt

l forretningen

er grensene

grenser

på

kartlegging.
er det vedlagt

som ble kartlagt

i 2002.
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Som sagt ble det avhold kartforretning
dokumenter

en eller annen gang mellom 2000 og 2005. Vi kan ikke finne
må ha kopier da det ble innkalt vitner fra samtlige tilstøtende
ble satt opp, som i all hovedsak var identiske med de gamle.

hos oss, men kommunen

eiendommer.

Nye grensemerker

Vi vil gjerne tilføye

at grøntarealet

årene. Vi klipper gress, fjerner

mellom

hundemøkk

huset vårt og Kastellveien
og holder området

Jan O. Ryfetten

Med

vennlig

Jan Olav
mob:

hilsen

Ryfetten

- daglig

+47 90 20 15 00

e-post:

ryfetten@somo.no

leder

—Stiftelsen

Soria

Moria

har blitt tatt vare på oss de siste 70

pent og ryddig.
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4 gnr. 16 bnr. 93

Spørsmål
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kan rettes til Teknisk

etat 37 14 96 00

6085

Fakturagrunnlag
Etter

forfali

11.50%
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1.00
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1 tillegg
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Vis merknad —18903 —ePhorte

T Bruk og rettigheter

Du er her:
V; ?

07.03.2019;

Tilbakemelding

(Marita Herigstad Halvorsen —Saksbehandler PLANB...

'!

l “"l’i‘? 07.03.2019;

Tilbakem...

på tlf. fra eier av Kastellveien

Page 1 of 1

VCOUm
16 gnr.

16 bnr. 87. Hun mener

4

det aldri

Merknad
07.03.2019;
Tilbakemelding
på tlf. fra eier av
Kastellveien
16 gnr. 16 bnr. 87. Hun mener det aldri har
gått noen gangvei mellom nr. 16 og nr. 12, og sier
videre at det har vært en syrinbusk
der så lenge
hun kan huske. Hun sier videre at hun eier 0,5 meter fra
husveggen
og ut i gangveien
mot nr. 12, og er avhengig
av
å kunne komme til kjellerinngang
og søppeldunker
som er på den ene siden av huset. Hun ønsker

Merknad:

også å få beskjed om når det skal
foretas befaring av formannskapet,
da hun vil delta på
denne. Vi ber henne sende oss en skriftlig
tilbakemelding
på de merknadene
hun har—det skal hun gjøreMAHAL
Registrert

dato:

07.03.2019

Registrert

av:

MAHAL —Marita

Herigstad

Halvorsen

Tilgangsgruppe:
THgangskode:
Tilleggsattributter

http://ddoephapp01/eph01“[eris/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewME

(SA)&ME...

22.05.2019

19/70 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet - 19/10018-15 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet : Vedlegg 4- tilbakemelding fra eier Kastellveien 16

á

19/70 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet - 19/10018-15 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet : Vedlegg 5- tilbakemelding fra eier Kastellveien 14

)

/

F ra: nina@scienta.no
Sendt: 23.04.2019

23:35:22

1,6511%

5/

Til: Halvorsen, Marita Herigstad

)

Kopi:
Emne: VS: Rådmannens innstilling på Tangen, Kastellveienl4
Vedlegg: IMG_3129.JPG;IMG_3130.JPG;Svar
på søknad om fasadeendring og ombygging Sted Kastellveien 14
gnr. 16 bnr. 88Søker Siv.Ark. Einar Myraker MNAL Tiltakshaver OlsenSkålhegg.pdf;Reviderte tegninger

16.10.2018.pdf
Hei

Marita,

Takk

for

raskt

Vi forstår

svar

etter

påske.

at kommunen

Vi oppfattet

har

at dere ønsket

ikke

hvem

som

Skiferplattingen
Kommunen
Huset

Bruk

sto visstnok

gjerne

Vi ønsker

lite,

ved

m2.

i strandsonen.

på avtaler

plattingen,

eier

fra

Har

ved

1939

også

men

til

svært

04.03.19

vedtak

tilstede

kontroll

eller

den

var der når vi kjøpte

i mail

delegert

være

Med vennlig

denne

som

39

informasjon

også

Nina

laget

og stakittgjerdet

er veldig

Legger

for

bruks-tillatelse

med kommunen

i forrige

runde,

noe vi ikke har.

tursti i to retninger
tvers over plattingen,
på forsiden av huset. Dette er rett foran
og fjerning av alle private eiendeler.
Stakittgjerdet
bes også fjernet.

Vår bekymring nå er skiltet
ltillegg
skilt på plattingen,
Vi vet

behov

tilbakemelding

1983.
lite

som

neste

Bernt

plass

Du ser

befaring,

i alle

fall

Larsen

de siste

30

år fungert

(Se vedlagte

frem

som

husets

naturlige

uteplass.

salgsoppgave).

til vi kjøpte

det.

ute.

grunnlag

i byggesak.

har

huset i 1998

inngangsdøra.

for

videre

behandling

på «revidert

og har forstått

i Tangen—saken.

tegning»

at den

vil

hvor

bli varslet

skiferplattingen

er plassert.

på forhånd.

hilsen

Olsen

Mob: 97 66 13 88
nina@scienta.no

Fra: Halvorsen,

Marita

Herigstad

<Marita.Heri

stad.Halvorsen

risor.kommune.no>

Sendt: tirsdag 23. april 2019 09.42
Til: nina@scienta.no
Emne:

SV: Rådmannens

innstilling

på Tangen

Hei!
Det

er ikke

avgjort

satt

opp

til hvilket

Det

er nettopp

det

som

Jeg kan

sendt

er plassert/
ikke

noe

dere

vennlig

Marita

for
til

på kommunal

kom

har

oss en tilbakemelding

Med

tidspunkt

ut en ny henvendelse
foretatt

se at dere

informasjonen

konkret

befaring,

men

befaringen

beboere

i området

vil være

gitt

som

med

tilbakemelding

i mail
gjelder

hvor

det

bes

04.03.2019

forrige
som

de konkrete

gang

grunnlag

tiltak

som

kommunen
for

videre

er gjort

på kommunal

H. Halvorsen
Enhet

for

Risør

kommune
:

plan— og byggesak

l Furumoveien

l l Pb. 158,

4952

RlSØR

www.risor.kommune.no

Fra: nina@scienta.no<nina@scienta.no>

Sendt: mandag

15.april

Til:

Marita

Halvorsen,

Emne:
Hei

Rådmannens

Marita,

2019 11:07
Herigstad

innstilling

<Marita.Heri
på Tangen

om

oppfordret
behandling

Tel. 37 14 96 22
htt

av det

politiske

møtet.

Det

er ikke

en tilbakemelding

på befaringsrapporten

på

grunn.

hilsen

Saksbehandler,

i forkant

møte saken skal opp enda.

stad.Halvorsen

risor.kommune.no>

til

dette.

Ønsker

i Tangen—Kastellet
grunn?

dere
saken,

at vi benytter
eller

vil

dere

sende
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Er det bestemt når det skal være ny befaring på Tangen?
som står på vent til dette er avklart.
Vi er midt i en byggeprosess,

hilsen

vennlig

Med

for oss å få svar så snart som mulig.

Viktig

Nina

Olsen

Mob:

97 66 13 88

nina@scienta.no

<nina@scienta.no>

Fra: nina@scienta.no

Sendt: mandag 4. mars 2019 10.04
h risor.kommune.no
Til: Ahmed.lmad.Jose

Hei

platting

av oppført

for ettergodkjenning

Emne: VS: Vedr. søknad om dispensasjon

hotmail.com>

911

<toretan

Skålhegg'

risor.kommune.no;‘Tore

ost

risor.kommune.no;

stad.halvorsen

Kopi:marita.heri

g er gnr. 16 bnr. 88

Ahmed,
at hun

da vi oppfatter

på kopi,

Halvorsen

Herigstad

Marita

(Setter

til

mottaker

er riktig

ang.

kommentarer

rådmannens

innstilling.)
Vedlagt

fra nabo om plassering

erklæring

Ser ut til at den må rives uansett,

rør

og legge

huset,

platting.
kloakk.

Kastellveien.

koble oss til kloakkrøri

bli godkjent.

vil

ikke

at plattingen

derfor

og forventer

er negative,

med tilkobling

i forbindelse

fra kommunen

pålegg

Vi må etter

av omsøkt

og Fylkeskommunen

Fylkesmannen

at både

Vi oppfatter

medfører

Dette

ved

pumpe/kvern

at vi må installere

i terrenget.

må da rives.
vi ønsker å få kjøpe. Plattingen
huset, på den tilleggstomten
Denne pumpen må legges nedenfor
skisserer, da med kum for tilgang til vår kvern/
slik Aust Agder Fylkeskommune
Vi er positive til å utforme terrenget
Håper vi får anledning til å kjøpe denne tomten, som er svært viktig for oss i et hus nesten helt uten tomt.

pumpe.

Ref: Seksjonen er ikke kjent med bakgrunnen for at arealet er regulert til offentlig friområde, og tar i denne utta/elsen ikke stilling til om
heller opparbeides som
området bør tillates privatisert eller ikke. Men dersom det skal åpnes opp for privat bruk, anbefales at uteoppholdsareal
fremfor terrasse slik omsøkt. Ved eventuell bruk av stein presiseres at bruk
steinlagt sitteplass på tilsvarende nivå som dagens forstøtningsmur,
av skifer ikke er ønskelig innenfor NBl—området.
PS: Vi ser oss for øvrig nødt til å sette
Med fare for å få skiltet
på vår

er så tett

Dette

tursti

ned

lede

skal

stien

Denne

til

fra to retninger
en trapp

ved

har i alle fall de siste 40 årene,
Plattingen
fars onkel før det.
Vårt

ønske

å kjøpe

om

over plattingen

sjøen,

at vi risikerer

inngangsdør,

på vent,

hele byggeprosjektet

som

ligger

å kollidere

i god tro, fungert
i forbindelse

tomten/plattingen

med

ved inngangen,
mellom
med

to
turfolk

som husets
byggesøknad

videre.

på ca 2,5-

3 meter.

ut av døra.

naturlige

uteplass.

avslått,

20 årene,

Av oss i de sist
fra

bortsett

og få drenert

stripe

en liten

Dette for å oppfylle
Forslag fra Myraker

som

og av min
kommer

og private

står det at nåværende
gjenstander

platting

utseende.
opprinnelige
ble først godtatt av kommunen,
får stå, men må fjernes

vennlig

hilsen

og usikre

Nina OIsen/Tore
97 66 13 88

nina@scienta.no

huseiere

Skålhegg

men så stoppet

hvis Risør kommune

av Fylket.
ønsker

det på et senere

må fjernes.

Blir urimelig for oss å investere flere hundre tusen ( fått pris fra entreprenør)
sikre på at den får stå i fred.
tursti, noe som vil være uforenelig
skal den fungere som kommunal
Itillegg
Plattingen er på ca 10—12kvadrat, og utgjør vårt naturlige inngangsparti.
på hva som skal skje på Tangen i nær fremtid,
Vi håper det blir en avklaring
kraftig.
som nå forfaller

Rådville

for å få hevet takhøyde

i huset.

Fylkets ønske om å bevare husets
om å heve taket på inngangspartiet

innstilling

IRådmannens
tidspunkt.
Stakittgjerde

av vann

innsig

bort

som løsning

bedt oss om å senke ca 20 cm og stein—legge på nytt,

har fylket/kommunen

Samme plattingen

Mob:

en bredde

tilbygget.

under

Med

og har

eiendommer

på vei

ble

på hva vi gjør med stedet

er vi usikre

private

er behandlet.

innstillinger

Rådmannens

inntil

på denne,

uten å få lov til å bruke

med et privatliv

på dette

slik at vi kan sette

den eller være

stedet.

i gang rehabiliteringen

av huset
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Til:

for ettergodkjenning

Emne: Fwd: Vedr. søknad om dispensasjon

Imad"

Ahmed

Fra: "Joseph,

platting

g er gnr. 16 bnr. 88

2019

for

risor.kommune.no>

h

<Ahmed.lmad.Jose

om dispensasjon

søknad

Vedr.

6. februar

Dato:

av oppført

melding:

Videresendt

Emne:

\Je'olbijé/‘g

hotmail.com>

2019 10.55
scienta.no>

<nina

Olsen

Nina

911

<toretan

Skålhegg

Fra:Tore

Sendt: torsdag 7. februar

platting

av oppført

ettergodkjenning

g er gnr.

16 bnr.

88

CET

kl. 15:11:44

<tore911@me.com>

Til: "tore911@me.com“
Hei.

av oppført platting.
om ettergodkjenning
og Fylkeskommunen
fra Fylkesmannen
Vi viser til uttalelsen
negative til omsøkt
og Fylkeskommunen
til saken er både Fylkesmannen
Som dere ser av vedlagte uttalelser
platting.
dessverre

har

Kommunen

sendes

Fradeling

av eiendommen

Med vennlig

hilsen

Imad

Joseph

Ahmed

adgang

ikke

til

å behandle

plattingen

er plassert

Tel. 37 14 96 36 l
Risør kommune
:

søknaden

vil bli behandlet

plan— og byggesak

Avdelingsingeniør

htt

denne

før

manglende

dokumenter

i brev

av

inn.

14.12.18,

1 l Pb 158, 4952 Risør

l Furumoveien

www.risor.kommune.no

Med vennlig
Tore

hilsen

Skålhegg
Paramedic

Hovedinstruktør/

Prehospital

klinikk

Ambulanseavd.
Besgks

adresse:

OUS —Ullevål
Mobil:

bygn. 30

952 51 068

hotmail.com
911
E-post1:toretan
,zi - ' ‘ UXSKLT@0us—hf.no

i egen sak, etter

at byggesaken

er avsluttet.
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'
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TOMT
ten
tomt rett ved sjøen med flott utsikt. Støpt trapp ned til huset.
Skiferbclagt planing ved
inngangspartiet.

VISNIN G
Etter avtale med megler.

I N/ERMILJØ

FINNES

gdomsskole og Risør videregående skole.

Skoler:

Risør barneskole,

F orretningcr:
Kommunikasjon:

Risør sentrum
Buss
uligheter iUrheia og Vakthusheia.

Turm uligheter:

Gode turm

Risør un
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MW

RISØRKOMMUNE
og byggesak

for plan-

Enhet

MNAL - NPA

SIVARK. EINAR MYRAKER
1
Teknologiveien
4846

Vår

vedtak
230/18

Deres

ref:

/AHJO

Einar

Siv.Ark.

16/88

Dato:

Løpenr.:

18017/2018

13.11.2018

14 gnr. 16 bnr. 88

Sted: Kastellveien
Tiltakshaver:

Arkiv:

og ombygging

om fasadeendring

Svar på søknad
Søker:

Delegert

ARENDAL

ref:

2018/576

6

MNAL

Myraker

Olsen/Skålhegg

KONKLUSJON
Tiltaket godkj ennes på vilkår.

I henhold

ert

til dele

Tiltaket godkjennes

m

udi

het

er det

fattet

føl

ende

etter § 20-4 i plan- og bygningsloven,

vedtak:

og arbeidet kan igangsettes.

jfr. § 19-2 i plan- og
Det gis dispensasjon fra {3‘1-8 og formålet i reguleringsplanen,
bygningsloven, for utbedring og ombygging av tilbygg. Dispensasjon gis på følgende vilkår:
1. Gangveien opprettholder den samme bredden som i dag etter gjennomført tiltak.
2. Det tillates ikke privatisering av gangveien, og den skal fortsatt være tilgjengelig for
allmennheten etter gjennomført tiltak.
'
'
'
'
I
'
'

Søknaden godkjennes ved utførelse etter godkjente tegninger, datert 16.10.18, og gjeldende
bestemmelser.
datert 16.10.18.
som vist på fasadetegningene,
Terrenget forutsettes planert/opparbeidet
Tiltaket skal være prosjektert og utført i samsvar med Byggteknisk forskrift av 2010.
Bestående kledning skal bevares og gjenbrukes så langt det lar seg gjennomføre.
Vinduer skal være koblet med gjennomgående sprosser og kittfals i ytre ramme.
Taktekking skal utføres med enkeltkrummet rød teglstein.
skal løses med vingetegl.
Det tillates ikke bruk av beslag på vindskiborda. Vindskiavslutning

Besøksadresse:
I
Furumoveien
4950 RISØR

Postadresse:
Postboks 158
4952 Risør

Dir.tlf.:
Tlf.:
Fax.:

37 14 96 36
37 14 96 00

964 977 402 MVA
Org.nr.:
Bankkonto: 2801.22.04665
ostmottakfå'risorkommune.no
E-post:
.
www.nsor.k0mmune.no

:::; A
Å
l<

l

..

% t)

1

KUNST KULTUR TREHUS
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Godkjente planer må ikke endres uten kommunens tillatelse.
Tiltakene er unntatt søknadsplikt, du må derfor gi beskjed til kommunen når tiltakene er
ferdig, slik at disse blir registrert i matrikkelen. Skjema for dette finner du her:
htt s://dibknoiglobalasseLs/blanketter
utfvllbareValle-blmIketler/Sl88-meldinQ-om-bvaningeller-tilbV22-50m-er-unntatt-soknads
)likt. df

SAKSFRAMSTILLING
Søknad:
Historiske kilder sier at bygningene opprinnelig har stått et annet sted i Risør, og at den
senere ble flyttet til nåværende plassering. Husets byggeår er ikke kjent. I følge SEFRAKregisteret er boligen antatt å være fra slutten av 1800-tallet. Huset karakteriseres av to-romsplan,
en løsning som er svært gammel i Sørlandets byggeskikk, og som ofte skriver seg fi'a l700-tallet.
I bakkant av laftekassen er der et tilbygg med pulttak på hele husets lengderetning,
tilbygget er
også av ukjent årgang, men ser ut til å være del av huset på historisk kart fra 1890.
Det søkes om endring av fasaden 0g ombygging (tilbygg). Eksisterende bolighus er i meget
dårlig forfatning og har behov for oppgradering.
Omsokt ombygging dreier seg i hovedsak om
utbedring av eksisterende tilbygg og senke eksisterende ten'eng foran imlgangsdoren.
Veggen
mot nordvest sokes utvidet med 0,15 meter. Fasaden mot sjoen sokes tilbakeført til husets antatte
opprinnelige utrykk.
Det foreligger
Tiltaket

ikke merknader

er vurdert omfattet

Planstatus:
Reguleringsplan
og friområdet.

til soknaden.

av § 20—5 i plan- og bygningsloven,

for sentmm

er gjeldende

for omsøkt eiendom,

og krever ikke ansvarsrett.

og er reguleit

til boligbebyggelse

Hovedformålet
med reguleringsplanen
for Risør sentrum, verneplanen, er å bevare og
videreutvikle
de historiske, antikvariske, arkitektoniske,
kulturelle og miljømessige
verdier som
Risør representerer.
Samtidig som planen skal gi rammer for både vern og utvikling av disse
verdier. Reguleringsbestemmelsene
sier at eksisterende bebyggelse og uteanlegg skal bevares.
Omsøkt tiltak er i samsvar med verneplanens
bestemmelser,
men i strid med formålet og
byggeforbudet
i lOO-metersbeltet.
Saken har vain oversendt Aust-Agder fylkeskommune
og Fylkesmannen
for uttalelse, hvor det har kommet inn folgende ltilbakemeldinä
*

i Aust- og Vest-Agder
"
, 77

Aust-Agder fylkeskommune:
Kulturminnevernsseksjonen
er positiv til at kommunen godkjenner søknaden, men anbefaler at
det stilles krav til at den delen av kledningen som er av eldre dato, ikke fjernes mer enn det som
er nødvendig for å fjerne råte nederst på bordene.
Fylkesmannen
i Aust— og Vest—Agder:
Miljøvemavdelingen
finner det generelt sett meget uheldig å dispensers
til planretningslinjei'
for differensiert forvalting av strandsonen.
Omsøkte

tilbygg er forholdsvis

lite i omfang,

fra arealplaner,

og vil i seg selv ikke øke eiendommens

og viser

commented
delmr

[RH1]:

ullall seg lil.

Her bur det komme fram hvilke tegninger

[
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i vesentlig grad. [Imidlertid vil, det medregnet platting og bod. som også
bygningsmasse
strekker seg utenfor tomtegrensen og inn på offentlig friområde, føre til en økt fortetting
og privatisering av strandlinjen]
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kan ikke se at denne saken skiller seg vesentlig fra andre saker
Fylkesmannen
vedrørende utbygging i strandsonen, og dersom det gis dispensasjon i aktuelle sak, vil
forhold til senere liknende saker. I sum
dette kunne skape uheldige presedensvirkningeri
kunne føre til en uheldig praksis, som igjen kan medføre
vil en rekke slike dispensasjoner
blir
i strandsonen eller andre arealdisponeringshensyn
at hensynene bak byggeforbudet
skadelidende.
Naturmangfoldloven:
§§ 8 til 12 skal offentlige beslutninger som berører
I henhold til namrmangfoldlovens
bygge på vitenskapelig kunnskap. Det skal unngås mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet
og tiltak skal vurderes opp imot en samlet
gjennom føre-var-prinsippet
naturmangfoldet
skal dekkes av
belastning på økosystemet. Kostnader for å hindre skade på natuimangfoldet,
teknikker og driftsmetoder.
tiltakshaver og det skal benyttes miljøtbrsvarlige
Kommunens databaser og Miljodirektoratets
prioriterte eller viktige naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke komme

naturbase

er sjekket, og det er ikke registrert

i konflikt med de hensyn naturmangfoldloven

Vurdering:
Omsøkt tiltak dreier seg kun om fasadeendring
av denne søknaden.

og ombygging.

noen

skal ivareta.

Eksiterende

platting er ikke en del

Endring av fasaden er en tilbakeføring til opprinnelig utrykk, og er etter vår vurdering i samsvar
Det forutsettes at det benyttes koplede vinduer med kittfals og
bestemmelser.
med verneplanens
ingen merknader til
gjennomgående sprosser i ytre ramme. Utover dette har administrasjonen
fasadeendringen.
det er søkt om vil i hovedsak skje på innsiden, men det er også tenkt noe utvendig
Ombyggingen
endring av tilbygget. Utvidelse av eksisterende tilbygg med 0,15 meter mot nordvest eri samsvar
og er etter vår vurdering unntatt søknadsplikt men er avhengig
med verneplanens bestemmelser,
av dispensasjon.
det
bak bestemmelsen
dersom ikke hensynene
har adgang til å gi dispensasjon
Kommunen
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmeIse,
fordelene ved å gi dispensasjon vaere klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
til plan- og bygningsloven,
F ormålsparagrafen
beste for den enkelte: samfunnet og fremtidige

sier at loven skal fremme bærekraftig utvikling til
generasjoner, jf. § l-l i plan- og bygningsloven.

Dispensasjon fra formålet i verneplanen:
er viktig å sikre og beholde ubebygd. At soker skriver at tiltaket
Grøntområder/ti'iluHsområder
er en påstand som
for verken naboer eller allmennheten,
ikke medfører negative konsekvenser
vanskelig kan vurderes ut ifra dagens bruk, da en ikke kan se hvordan den fremtidige utvikling av
området og behovet for friområdet blir på sikt. I tillegg er det ikke så mange som er kjent med
gangveien forbi tilbygget, er regulert til friområde med gangsti ned til sjøen. Det er behov for

'

'?

el

ig

'

igeeler

e

n'=

V.

.

19/70 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet - 19/10018-15 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet : Vedlegg 5- tilbakemelding fra eier Kastellveien 14

Side 4 av 4

grønne lunger i byområder, samt at de gamle smugene og gløttene mellom bebyggelsen
opprettholdes, og åpnes for allmennheten. Gjennom den nye reguleringsplanen
for Risør sentrum
ønsker

administrasjonen

at disse arealene

beholdes

til friområde,

og skiltes,

slik at disse kan bl.a.

bli bedre kjent og brukt av allmennheten.
Tomtegrensene
i dette området går stort sett i fasadelivet, og enhver utvidelse vil derfor måtte
skje utenfor eiendomsgrensa.
Formannskapet
som grunneier har gitt tillatelse til åjustere arealet
som søkes bebygd, på vilkår av at gangveien forbi tiltaket opprettholder den samme bredden etter
gjennomført tiltak.
Tiltaket er meget begrenset og beskjeden i størrelse, og er nødvendig
råteskadene på ytterveggen mot nordvest.
Administrasjonen
kan på bakgrunn av overnevnte
tilsidesatt som følge av omsøkt tiltak.

ikke se at hensikten

for å få kontroll på

bak formålet

i planen blir

Dispensasjon fra byggeforbudet i lOO-meterbeltet:
Reguleringsplanen
for Risør sentrum har ingen byggegrenser mot sjøen, slik at byggeforbudet
etter plan- og bygningsloven § 1-8 blir gjeldende, og omsøkt tiltak kommer i strid med
byggeforbudet i strandsonen.
Hensikten med bestemmelsen er at det i 100 —metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas særlig
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Omsøkt tiltak
vil etter administrasjonens
vurdering ikke påvirke disse hensyna, da disse allerede er ivaretatt i
reguleringsplanen
for sentrum, og arealet som søkes bebygd er allerede privatisert.
Formannskapet
som grunneier har gitt aksept for plassering av tilbygget som omsøkt, på vilkår
av at gangveien som forbi tilbygget beholder samme bredde.
De hensyn i plan- og bygningslovens formålsparagraf
som omhandler bærekraftig utvikling er
ikke negativt berørt: av tiltaket. Det er ingen samfunnsmessige
ulemper i denne saken, kun
fordeler for tiltakshaver. Gangstien vil ikke bli påvirket av tiltaket, da den vil opprettholde
samme bredde.
Basert på helhetlig vurdering anses ikke hensynet bak lovens formål eller reguleringsplanen
vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering ser vi at det er større fordeler enn ulemper.

å bli

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
Gangveien opprettholder den samme bredden som i dag etter gjennomført tiltak.
Det tillates ikke privatisering av gangveien, og den skal fortsatt være tilgjengelig for
allmennheten.
Konklusjon
Tiltaket
godkjennes.

Administrasjonen
ønsker å gjøre oppmerksom på at arbeidet og løsningen må utføres i samsvar
med kommunens trehusveileder og gjeldene bestemmelser for området. For mer info, se følgende
link:
htt s://www.risor.kommune.no/
f/ 1/i00faOcc9-5cOd-42a7-8c7d-287c4d4434c6/veileder-tilre Jaras'on-vedlikehold-OO-bevaring.

df
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Tillatelsens vari het:
I henhold til § 21-9 i plan- og bygningsloven bortfaller byggetillatelsen dersom ikke tiltaket er
satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer
enn 2 år.
Klageadgang:
(1) Avsender
Enhet for plan— og byggesak

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
§ 27 tredje ledd)
(Forvaltningsloven

(2)
(4) Fylkesmannen

(3) Risør kommune
Postboks 158
4952 Risør
Denne

meldingen

gir viktige

opplysninger

i Aust— og Vest-Agder

hvis du ønsker

å klage

over vedtaket

som du har fått melding

om.
selv om du er kopimottaker

av

Klagerett

Du har rett til å klage over vedtaket,
vedtaket.

Hvem kan du klage til?

Klagen sender du til Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak, dvs.
det organet som er ført opp i rubrikk (3). Hvis vi ikke tar klagen til følge,
jf. rubrikk (4).
sender vi den til klageinstansen,

Klagefrist

Klagefristen er tre — 3 — uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi
datoen for når du mottok dette brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se

bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen, og da må du oppgi
årsaken

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan du kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du
mottar begrunnelsen.

Rett til å kreve
begrunnelse
innholdet

til at du ønsker det.

i klagen

Du må presisere
- hvilket vedtak du klager over

- årsaken til at du klager
—den eller de endringer som du ønsker
som kan ha betydning
—eventuelt andre opplysninger
klagen.
Klagen må undertegnes.
av
Utsetting
gjennomføringen
vedtaket
Rett til å se
saksdokumentene
kreve veiledning

av

og til å

for vurderingen

av

straks. Du
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres
av vedtaket til
kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen
klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.
i saken. Reglene
har du rett til å se dokumentene
Med visse begrensninger
§ 18 og § 19. Du må i tilfelle ta kontakt
om dette finnes i forvaltningsloven
med oss, jf. rubrikk (1). Du vil da få nærmere veiledning om adgangen til å
og om reglene for saksbehandlingen.
klage, om framgangsmåten

Kostnader ved

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter

klagesaken

eller din advokat kan gi nærmere
reglene om fritt rettsråd. Fylkesmannen
opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til din fordel, kan du

etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har
vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil
orientere
Klage til
Sivilombudsmannen

deg om retten til å kreve slik dekning.

Hvis du mener at du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings
for forvaltningen
side, kan du klage til Stortingets ombudsmann
kan ikke selv endre vedtaket,
Sivilombudsmannen
(Sivilombudsmannen).
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men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har
behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser.
Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd.
Dersom du nå får din klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans,
kan du derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Det er beregnet

følgende

gebyr knyttet

til byggesaken:

(faktura sendes i egen ekspedisjon)

1. Saksbehandlingsgebyr
..............................................
Dispensasjonsgebyr .................................................

kr. 0,kr. 5232,-

Med vennlig hilsen
Ahmed Imad Joseph
avdelingsingeniør,
Enhet for plan- og byggesak
Dokumentet er godkjent elekn'onisk og har delfor ingen signatur.

Vedlegg:
1 Reviderte tegninger 16.10.2018

Kopi:
Tore Skålhegg
FYLKESMANNEN
I AUST— OG VESTAGDER
Vigdis Krogstad Eriksen

Munkerudveien 49
Postboks 788 Stoa

1 165
4809

Oslo
ARENDAL

Grønningveien 39 B

4956

Risør
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Vis merknad - 18888 —ePhorte (Marita

Du er her:

ut 7

?—Bruk og rettigheter

04.03.2019

l M"?

Herigstad

Halvorsen

04.03.2019

Møte med

Møte med eier av Kastellveien

10 gnr.

—Saksbehandler

16 bnr. 90 vedr.

PLANB...

Page 1 of 1

Vedktiö

det som i befaringsrapporten

G

og i

Merknad
04.03.2019
Møte med eier av Kastellveien
10 gnr. 16
bnr. 90 vedr. det som i befaringsrapporten
og i
rådmannens
innstilling
er kommentert
som platting ved
inngangsparti.
Det er feil at det er et inngangsparti
til
nr. 10 hvor denne plattingen
er plassert,
og eier
vedkjenner
seg ikke denne. Videre opplyser eier om at den
del av brygga som er på kommunal
grunn, kan enkelt
løftes opp/ fjernes,
men at det er steinmasse
under
denne. MAHAL

Merknad:

Registrert

dato:

04.03.2019

Registrert

av:

MAHAL — Marita

Herigstad

Halvorsen

THgangsgruppe:
THgangskode:
Tilleggsattributter

http://ddoephapp01/eph01'teriS/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewME

(SA)&ME.

.. 22.05.2019
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Fra: Vigdis Krogstad Eriksen (v.eril<sen@getmail.no)
Sendt: 21.01.2019 15:46:34
Til: Halvorsen, Marita Herigstad

Kom

Emne: Kastellvn.
Vedlegg:

Wag 7/,

18,Rrisør

397.JPG

Hei Marita!
På bilde er Henrik og Lina Eriksen, så i album
Du ser en del av «trammen»
vært samme

størrelse

igjen og det var merka

og smijernsrekkverket

så lang tilbake

jeg husker.

1947, så regner

som den gang var hvitt.
Husker pappa,

med dette

bilde er fra det året.

Ser ikke hele «trammen»,

Fritz Eriksen, vil gjøre den penere

men den har

ved legge skifer

der!
Nå det gjelder

bed lagde han en liten mur rundt

med blomster

der!

Staslig par da © Ho har rev rundt
Hilsen Vigdis

Sendt fra E—gost for Windows

10

«steinstubber»,

også for å gjøre det pent og da kunne forskjønne

halsen — har noe av den enda, men blir vel skutt hvis en går med det i dag! ©
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F ra: RISFellesPostmottak (Fellespostboks.Risor.kommune@risor.kommune.n0)
Sendt:

01.04.2019

VEDUJQj

W

12:09:25

Til: Nilsen, Elise
Kopi:

Emne: VS: Befaringsrappon Kastellet og Tangen.
Vedlegg: IMG_E1290.JPG;IMG_1273.JPG

Med vennlig
Marion

hilsen

O. Refsland

Sekretær
Stab Organisasjonsutvikling
Tlf: 37 14 96 76

Risør kommunel
htt

:

Furumoveien 1 l Pb 158, 4952 Risør

www.risor.l<ommune.n0

Fra: Vigdis Krogstad

Eriksen <v.eriksen@getmail.no>

Sendt: mandag 1. april 2019 01:20
Til: RlS.Felles.Postmottal<
Emne: Befaringsrapport
Tilbakemelding
Kastellvn.

<Fellespostboks.Risor.kommuneé)risor.kommune.no>
Kastellet

og Tangen.

på befartingsrapport

på Kastellet

og Tangen.

18, 16/86.

Har tidligere sendt tilbakemelding på befaringsrapporten ang. skiferplatting
huset, og rådmannens innstilling er at denne får stå midlertidig.
Når det gjelder
bedet

bedet

på forsiden

av huset er innstillingen

har vært der i minst 60 år —antagelig

mye lenger.

at dette

som står på kommunal grunn foran

må rives. Sender

ved gamle

bilder

som

viser at

F¢rste bilde er av oss ca. 4—5år— nesten 60 år gammel.

Andre bilde er av Eva og Fritz Eriksen som flyttet inn i huset til Henrik og Lina Eriksen som kjøpte huset på slutten
1800-tallet

eller begynnelsen

var bedet også større
bedet

av 1900-tallet,

i 1950. Og etter

altså mine besteforeldre,

enn det er i dag, det er både stakittgjerde

og store

urner

eller for å si det sånn, plassen det står på kan umilig være til benyttelse

bedet er mindre

i dag er antagelig

utsiden

av gammel

utenfor

nr 18 blei mindre.

ettergodtkjent,

at det blei bygget

mur og søkt ettergodkjent?
Er denne

men har dessverre

muren

en ny mur rundt

bygget

hva jeg kan se av bildene
utenfor

gjerde.

for allmennheten.

hagen i Kastellvn.

Bakken ned til Kastellvn.

ikke papirene

plassert

At dette

Grunnen

til at

16. Den blei bygget

18 og 20 blei smalere

på

pluss at bedet

på kommunal

grunn?

Tror denne

muren

her av diverse

årsaker.

Men dette

har selvfølgelig

blei søkt
kommunen

papirer på og kan svare på.
Ifølge befaringsrapporten
Kastellvn.

er det kommet

en «ny kommunal

10 og 14. Dette vil jeg påstå er feil fordi

ligger mellom

nr 10 og 18, men har ingen grenser

år på Tangen!

Vet det er kommunal

grunn

mellom

badeplassen

badeplass

med murte

dere henviser

trapper

og badetrapp»

til ligger mellom

nr. 10 og 18. Nr 14

mot sjøen. Det har heller aldri vært noen badeplass
nr.10 og 18, men iflg. Grunnboken

er dette

et svært

der i mine 60
begrenset

område. Om dette nå en kommunal badeplass berjeg dere måle opp eiendomsgresen til nr. 18 mot denne
badeplassen.
Vennlig

hilsen

For Eva Krogstad
Vigdis Krogstad

Eriksen
Eriksen

mellom
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Fra: Sport ] Risør AS (1‘isor@sp0rtl.no)
Sendt: 24.1 1.2018

Vedta?

ö/l

14:32:46

Til: RIS.Felles.Postmottak

Kopi:
Emne:
Vedlegg:
Det vises til Risør kommunes
som gjelder vår eiendom

brev av 8. november

(Kastellveien

2018 der det bes om tilbakemelding

20).

Hva angår kajakkene som henger på (utsiden av) gjerdet og en stol som på tidspunktet
utsiden av inngangsdøra

på opplysningene

til leiligheten

i 1. etasje, så harjeg

for befaring stod på

egentlig ikke annen kommentar

enn at dette bør

være uproblematisk.
Når det gjelder plattingen,
ble tidligere

boligeier

ved Risør havnevesen)
orden». Boligeier

så krever det litt nærmere forklaring.

Thomas Salvesen på begynnelsen

til å «bygge brygge og ellers disponere

kunne altså «disponere

Isin tid var det en sementtrapp

Som det fremgår av «befaringsrapporten»,

av 70-tallet

gitt tillatelse

av kommunen

(den gang

og holde plassen foran huset ryddig og i

over plassen» inntil andre planer foreligger

fra kommunens

side.

som gikk ned til brygga, trolig satt opp på 50—tallet, uten at jeg har eksakt år.

Den ble revet for noen tiår siden, trolig på slutten
Det er sår og rester etter trappa, som fortsatt

av 70-tallet

av daværende

eiere, Jacob og Gyda Nervik.

kan ses, og en kløft som man måtte hoppe over for å komme

videre (før plattingen ble satt opp). Jeg har vel egentlig sett på plattingen som en ivaretakelse av det
«oppdrag» og som ble gitt boligeier av Risør havnevesen om å holde plassen foran huset «i orden» og
«disponere»

over denne. Det er ikke tvil om at det er enklere å gå over plassen nå enn det var før plattingen

ble satt opp, og etter min vurdering
etter

er det estetisk penere med plattingen

enn med nevnte kløft og rester

sementtrapp.

Samtidig serjeg

nå at det skulle vært søkt om å sette opp plattingen,

Jeg søker derfor med dette om å få ettergodkjent
Verken før plattingen
eiendommen,

bortsett

ble satt opp eller etterpå,

unaturlig
eiendom

er det noen som benytter

vurdere dette annerledes,

gjør det at nevnte kløft ikke gjør området
om at vi får beholde plattingen.

Lisbeth

Nervik

hindringer

lden andre retningen støter man umiddelbart

Det er vanskelig å forstå at det relativt

har særlig interesse for allmennheten.

Hilsen

muligheten

til å gå forbi

fra naboer, som er nede og bader ut fra vår brygge (også etter at plattingen

å forsøke å forsere.

Skulle Risør kommune

beklager at det ikke er gjort.

plattingen.

opp). Skal man videre i retning Flisvika, vil man møte flere naturlige
og fysiske hindringer.

ogjeg

begrensede

på privat eiendom
kommunale

området

Det viser erfaring fra årene før plattingen

ned til sjøen
nedenfor

min

ble satt opp.

vil det være relativt enkelt å fjerne plattingen.

enklere å bruke, som nevnt ovenfor.

er satt

som for folk flest vil være

Imidlertid

Som nevnt ovenfor søkes det
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Advokat on Kristen Bosvik
JRådhusgata1,4950 Risør
Adr.:
90177123
Telefon

v.—

20 - RÅDMANNENS

INNSTILLING

Dato:

11.02.19

TIL MILJØ- OG TEKNISK

Eierne av Kastellveien 20, Lisbeth Nervik og Willy Thorsen, har kontaktet undertegnede for
bistand i anledning Rådmannens innstilling til Miljø- og teknisk komité, datert 04.02.2019.

bærer preg av mangleri forhold til
Innledningsvis skal bemerkes at saksbehandlingen
F or det første har ikke mine klienter blitt
saksbehandlingsprinsipper.
grunnleggende
forhåndsvarslet på en forsvarlig måte i forhold til de vedtak som Rådmannen innstiller på skal
(fvl.) § 16. Videre har ikke Rådmannen utredet saken i
treffes. jf. forvaltningsloven
nedfelt i fvl. § 17. Dette gjelder i særdeleshet de
tilstrekkelig grad, jf. utredningsplikten
skjerpes i
rettslige spørsmål som saken reiser. Det minnes også om at saksutredningsplikten
saker som innebærer omfattende inngrep, slik et vedtak i samsvar med Rådmannens
innstilling her vil innebære for eierne av Kastellveien 20. For øvrig anføres at det også er en
at mine klienter ikke ble gitt mulighet til å delta på den
klar svakhet ved saksbehandlingen
(se neste avsnitt).
befaringsrapporten
for
grunn
til
ligger
befaring som
for strandsonen
1 ekspedisjon av DS.] 1.2018 fikk mine klienter oversendt «Befaringsrapport
på Kastellet og Tangen», hvor det ble pekt på at det «bl.a. er plassert hagestol, putekasse,
båter/kano og anker på kommunal grunn i /langs gangveien» og at «det er anlagt planing
mellom brygge og terrasse som er av nyere dato, og som ikke er byggesøkt». Brygga som nå
kreves fjernet — og som er det mest inngripende av de foreslåtte vedtak overfor eierne av
og ga således ikke mine
Kastellveien 20 —ble ikke problematisert i befaringsrapporten
i deres tilsvar av 24.1 1.2018 til
klienter noen foranledning til å kommentere bryggespørsmålet
befaringsrapporten.
II
Det har i lengre enn manns minne vært brygge på det aktuelle stedet, og som har tilhørt eierne
av Kastellveien 20. Nåværende hus i Kastellveien 20 ble bygget i 1895 og bebodd av en
fiskerfamilie i 2 generasjoner. I vår sammenheng nå ser jeg ingen grunn til å gå nærmere inn
på den faktiske og rettslige forhistorikken her, ettersom Risør kommune i 1972 skriftlig
bekrefter den bryggeretten som da allerede eksisterte.
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Da en tidligere eier av eiendommen, Thomas Salvesen, på begynnelsen av 1970-tallet hadde
behov for å utbedre/utvide brygga, forsøkte han å få kjøpt arealet mellom Kastellveien 20 og
sjøen. Da han ikke fikk kjøpt arealet, ba han om å få en skriftlig bekreflelse på den muntlige
avtale som eksisterte fra tidligere mellom Kastellveien 20 og grunneier (kommunen). Slik
skriftlig bekreftelse ble gitt, av daværende Havnefogd Henry Pedersen i skriv datert
30.05.1972. Skrivet omtales senere også som «avtalen», også fra kommunens side.
I lys av avtalen fra 1972 samt under henvisning til brev fra Risør kommune til Gro Øymyr
den 22.06.201 1, legger en til grunn at det ikke er uenighet om at brygga er lovlig oppført
(bygningsrettslig).
Kommunens saksforarbeid i den foreliggende sak forstås på samme måte.
Det saken følgelig gjelder er hvorvidt bryggeretten, altså servitutten, er personlig og
midlertidig.
Det er ikke holdbart å hevde at avtalen er ment som en personlig rett kun gitt til Thomas
Salvesen. Fra denne side anføres at retten klart må følge eiendommen (realservitutt).
Hvorvidt det i det aktuelle tilfelle er tale om en personlig servitutt eller en realservitutt, må
vurderes på et bredt grunnlag. Et allment synspunkt er at servitutten er reell hvor den må ses
som en naturlig avhjelp av mangler eller svakheter ved servitutthaverens
egen eiendom.
Kastellveien 20 har hatt brygge på kommunens grunn svært lenge, muligens fra før forrige
århundreskifte, og det har således formodningen mot seg at bryggeretten kun har vært
personlig ment. Thomas Salvesen er således ikke den som stifter bryggeretten. Også rettens
karakter taler i retning av at vi står overfor en reell og betingelsesløs servitutt. I ovennevnte
brev av 22.06.2011 til Gro Øymyr fremkommer det at heller ikke kommunen på det tidspunkt
oppfattet avtalen å kun være en rettighet gitt til Thomas Salvesen. Når Rådmannen i sin
innstilling uten videre legger til grunn at tillatelsen er «gitt til personen Thomas Salvesen, og
ikke knyttet opp til eiendommen, » er dette et klart eksempel på svakt juridisk saksforarbeid.
Det følger «1972-avtalen» at Thomas Salvesen (Kastellveien 20) har lån (l) «tillatelse til å
bygge brygge» og (2) «ellers disponere og holde plassenforan
huset ryddig og i orden».
Videre står det at strandtomten eies av havnevesenet «men har ikke noen planer til å utnytte
denne så inntil sådanne planerforeligger
kan Thomas Salvesenfortsatt
disponere over
plassen, » (Min understrekning. )
Pkt. (1) og (2) i avsnittet ovenfor må holdes adskilt. «. ..inntil sådanneplanerforeligger.
..»
viser kun til pkt. (2), altså «plassen foran huset». Med andre ord er det bare «plassen» det er
knyttet betingelser til og som er oppsigbar. En slik forståelse av avtalen har klar støtte i
ordlyden. Her kan det uansett vises til den såkalte «uklarhetsregelen»
i den avtalerettslige
tolkningslæren,
hvor det er den profesjonelle avtalepart som uklarheten skal tolkes mot.
Uklarhet skal også tolkes mot den som fem dokumentet i pennen. Standpunktet på denne side
støttes ytterligere av forhistorien til «1972-avtalen», hvor området mellom brygga og
Kastellveien 20 var forsøkt kjøpt av daværende eier av Kastellveien 20, jf. tidligere i dette
brev. Avslutningsvis på dette på dette punkt skal igjen presiseres at bryggeretten ikke blir
stiftet i 1972 —den gamle bryggeretten blir kun stadfestet.
At Rådmannen i sin innstilling også på dette spørsmålet uten videre konkluderer med at
bryggeretten er gjenstand for oppsigelse, er igjen et eksempel på et svakt juridisk
saksforarbeid.

2

19/70 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet - 19/10018-15 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet : Vedlegg 8-tilbakemelding fra eier Kastellveien 20

.

Advokat

Jon

.
Krlsten

Telefon:

Telefaks:
Adresse:

.
BOSVlk

: , l

901 77 123

37 15 35 15
Rådhusgata

1

4950 Risør

M N A

Ill
Det bestrides ikke at retten til å disponere over plassen mellom brygga og Kastellvein 20 er
gjenstand for oppsigelse, men en oppsigelse må begrunnes i konkrete og reelle planer. Som
oppsigelsesgrunn

anfører

Rådmannen

at kommunen

har et mål om å gjøre området

mer

tilgjengelig og legge til rette for en bedre benyttelse av de sjønære friområdene kommunen
eier, men Rådmannen er så langt ikke villig eller i stand til å si noe mer konkret om hva disse
planene består i. Jeg går ikke nærmere inn på dette her, bortsett fra å påpeke a1
mellom allmenne og individuelle interesser er helt fraværende på dette
interesseavveiningen
punkt (plattingen) i kommunens saksforarbeid.
IV
er av en slik
På bakgrunn av det foranstående vil jeg hevde at kvaliteten på saksutredningen
Det
karakter at den ikke vil gi de politiske organene et forsvarlig beslutningsgrunnlag.
oppfordres således til at saken trekkes og undergis en grundigere utredning.

vennligi
Med—x
!,”

Z//L»

Jon’Kristen
Affvokat

opi til:

Bosvi/k;

Lisbeth Nervik og Willy Thorsen

3
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Fra: Sport 1 Risør AS (risor@sport1.no)
Sendt:

15.05.2019

Vei 8/

.

L/

14:28:13

Til: RIS.Felles.Postm0ttak

Kopi:
Emne: Tangen—Kastellet —deres ref. 2018/1376/MAHAL
Vedlegg:
Tilbakemelding

på tiltak

på kommunal

Det vises til Risør kommunes

brev til meg av 11.04.2019

kommunal grunn. l det alt vesentlige
viktigste punktet gjelder brygga.
Ibrev av 11. februar

grunn ved Kastellveien

er dette imidlertid

2019 til kommunen

20

der det bes om tilbakemelding
allerede gitt tilbakemelding

på tiltak på

på fra vår side. Det

fra advokat Jon Kristen Bosvik på våre vegne, fremgår

at vår klare og

begrunnede oppfatning er at bryggeretten følger eiendommen og at kommunen ikke kan trekke tilbake (si
opp) denne retten (realservitutten).
Vi har ikke fått tilbakemelding
fra kommunen på nevnte brev av 11.
februar. Utgangspunkt for brevet var at saken ble lagt frem til politisk behandling. Som kjent ble saken
trukket, blant annet fordi det skal gjennomføres
Som svar på kommunens

brev av 8. november

befaring.
2018 til meg, med anmodning

om tilbakemelding

på

opplysningene

om Kastellveien 20 (i «rapporten»),
redegjorde vi for vårt syn overfor kommunen i mail av 23.
2018. Av mailen fremgår bakgrunnen for at vi har satt opp platting, og vi viser til denne
redegjørelsen, herunder for vår søknad om ettergodkjenning
av plattingen.
november

lsamme e-post kommenterte
vi de to kajakkene som henger på vårt gjerde og en stol som på tidspunktet for
befaring stod på utsiden av inngangsdøra til leiligheten i 1. etasje. Det er min mor, Gyda (84), som bori
leiligheten og som fra tid til annen benytter stolen. Vår kommentar var at dette bør være uproblematisk.
I
tillegg står det et gammelt anker inntil vårt gjerde, på kommunal grunn. Også dette bør være uproblematisk:
Verken kajakkene, stolen eller ankeret er til hinder for allmennhetens ferdsel.
Skulle dette mot formodning
etterkomme

annerledes

etter en kvalifisert,

autoritativ

vurdering,

vil vi naturligvis

et pålegg om fjerning.

kajakkene hengende
pålegg.

bli vurdert

lså henseende

Det bes i så fall presisert om et pålegg gjelder både anker, stol og de to
på vårt gjerde. Vi ber kommunen om å vurdere presedenseffekten
av et eventuelt
minnes

om at mange

linje vil kunne redusere folks bokvalitet

sentrumseiendommer

har små tomter,

og at en svært

streng

vesentlig.

Etter vår vurdering

dreier plassering av f.eks. kajakker seg om å finne praktiske løsninger, slik det er gjort
bl.a. på Tangen/Kastellet
i hundrevis av år. Det dreier seg ikke om å ha «tatt seg til rette» til fortrengsel for
allmennheten.
Når svært få beveger seg på noen av de små, «inneklemte» friområdene,
er vår erfaring at det
er fordi folk flest finner områdene uegnet for «allmenn ferdsel».
Vi understreker at vi ikke argumenterer for å innskrenke allmenhetens vern, herunder rett til ferdsel mv, men
som nevnt utgjør ikke plasseringen av nevnte gjenstander noe hinder for allmennheten.
Befaring skulle gjennomføres
når det knausene på området ikke lenger var isbelagt. For ordens skyld nevnes
at det er lenge siden isen smeltet på knausene på Tangen/Kastellet.
Etter vår vurdering bør en befaring foregå både fra sjøsiden og landsiden —da får man et mer helhetlig
inntrykk av hva de ulike friområdene er best egnet til.

Hilsen
Lisbeth

Nervik
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RISØR KOMMUNE
ENHET FOR PLAN — OG BYGGESAK
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POSTBOKS

RISØR 11.06.2019

4952 RISØR

GRUNN TANGEN - KASTELLET:

TILTAK PÅ KOMMUNAL

fra Risør kommune vedrørende

Jeg viser til utsendte tiibakemelding
Kastellveien 28, der en skriver:
Kastellveien

VEDR KASTELLVEIEN

28

min eiendom i

28

Tiltak på kommunal grunn:
Det er anlagt brygge på det offentlige friområde. Bryggen er oppført før 2002, men
tiltaket er ikke bygge søkt, og Risør kommune har ikke gitt tillatelse til bruk av grunn.
Eier har ikke gitt tilbakemelding på kommunens henvendelser.
Rådmannens

vurdering:

Bryggen legger beslag på et stort areal av friområdet og hindrer allmennheten i å
bruke denne delen av strandsonen. Bryggen fremstår som privat da det er
trappeadkomst fra bryggen og opptii boligen i Kasteilveien 28. Privatisering er i seg
selv en naturlig hindring for allmennheten tii å ta den i bruk. Rådmannen kan ikke se
at det er gitt tillatelse til å oppføre denne på kommunal grunn. Da tillatelse til bruk av
grunn ikke foreligger,
strandareaiet,

og tiltaket

er rådmannens

privatiserer

og kan hindre allmennhetens

bruk av

at eier må fjerne bryggen.

vurdering

Det er for så vidt riktig at jeg ikke har gitt tilbakemelding på kommunens henvendelser. Dette
informasjon, tiltak og
skyides at jeg prinsipielt er av den oppfatning at offentlig/kommunal
anbefalinger

ovenfor

i vurderingene

besluttende

rundt min eiendom

organer,

skal skje med bakgrunn

Kastellveien

28, tenkerjeg

i korrekt

informasjon.

at de informasjoner

som er gitt,

ikke er utfyllende og ei heller kan gi et riktig beslutnings grunnlag.
Da namsmannen
28 på auksjon,

for Risør, Berge Helle Kringiebotn

informerte

han om at eiendommen

i 1972 solgte eiendommen
hadde et tinglyst båtfeste.

Kastellveien

På den tiden,

innebar det at dette ville medføre at en eier av en eiendom med et tinglyst båtfeste, ville
kunne anlegge en brygge slik at en kunne ha glede av å komme om bord i en båt fortøyet på
båtfeste. Kjøperen av Kastellveien 28 i 1972, Annie De Mora, gikk sommeren 1973 i gang
med å anlegge en brygge ved hjelp av naboer på Kastellet. Noe av bryggen bie anlagt på
kommunai grunn mens ca. 1 meter bredde av bryggen ble anlagt på Kastellveien 30’s grunn
(som går ned til sjøen),

etter avtale med eieren, far til Arvid Olsen.
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Konklusjon:
.
.
-

Jeg kjøpte eiendommen Kastellveien 28 i 2006, i den tro at jeg også eide bryggen
som sto på kommuna! grunn
Jeg kjøpte eiendommen Kastellveien 28 i 2006 i den tro at jeg også eide bryggen
som sto på naboens (Kasteilveien 30) grunn
Trappen ned til bryggene (på kommunenes og Kastellveien 303 grunn) ble bygd i
1973 og ble anlagt for å kunne komme ned til hårfestet.

Jeg har eid Kasteliveien 28 i 13 år. Familien De Mora eide Kasteliveien 28 i 34 år. Vi har til
sammen eid eiendommen Kastellveien 28 i 47 år. Vi har vært Etro at vi eier bryggene og at vi
etter så mange år, også har hevd på bryggene selv om de står på annen manns eiendom.
Jeg håper med denne kiargjøringen,
fjerne bryggen på kommunal grunn.
ennlig hilsen

Lrs

at rådmannen endrer sin vurdering om at eier (jeg) må

«.;"f'
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Fra: Torstein Tryti (t0rst1yt@broadpark.n0)
Sendt:
Til:

16.04.2019

2 7 67

20:28:44

RIS.Felles.Postmottak

Kopi:

Emne: Kommentar til rapport Tangen/Kastellet
Vedlegg:
Kastellveien
Leveggen

30
var oppført

da vi kjøpte

For Øvrig er vel adkomsten

huset.

til Gustavs

Kastellveien

36 og Tangengata

40.

Selvfølgelig

kan almennheten

også benytte

Sendt fra E-post for Windows 10
Hilsen Wenche

og Torstein

Tryti

Den tar av den sure sydvesten,

pønt godt ivaretatt
adkomsten

med adkomsten
mellom

Kastellveien

men kan fjernes
mellom

om det er ønskelig.

Kastellveien

30 og 32

32—34 og mellom
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H
BYGGESAKSRÅDGIVNING AS
Oslo, 1 1.02.2019

Vedlegg

Fl

Risør kommune
Poslboks

364 Sentrum

0102 Oslo
oslmollokfél

be.oslo.l<ommune.no
Tillokshover:
Wenche

Tolfsen

Tongengolo

42

4952 RISØR
wenche@loudprodukter.no
Deres

ref: 2018/926/MAHAL

All.: Morilo Herigslod Halvorsen
42 —gnr 16 — bnr 28
om salg av kommunoll

Tangengala
Forespørsel

Det vises lil forespørsel

areal

- Søknad

om kjøp av kommunalt

06.12.2018 og til vår telefonsomlole

om areoloverføring

areal

av 27.] 1.2018, Til deres

svarbrev

av den

den 20.01.2019.

I deres svarbrev av 06.12.2018 fulgie del med diverse skjemaer. Vedlogl

følger skjema:

«Søknad om deling eller endn'ng av grunneiendom»
som er fyll ut så langt det lar seg gjøre.
(del var ollered 5011 noen kryss der).
Arealel
som ønskes kjøpt er i henhold
lil vedlagte
karl regulert til bolig, vedlegg
DI.
Bygningen
på Tongengolo
42, gnr 16, bnr 28, vises p6 dette kortet i lomlegrensen
mot
kommunens
eiendom.
Det er derfor ideell & få kjøpt arealet som er regulerl lil bolig slik at
eiendommen
får et lile slykke loml mellom seg og regulert vei, samtidig
blir det bedre
porkeringsmuligheler
inne på eiendommen.
Vanskelig å si hvor s’ror’r delle arealet er, ca 30 -

40 m2. Når solgel går i orden, ønsker vi 01 arealet overføres lil Tongengolo
Naboer

og gjenboere

ble varslet

Pr. dogs dolo har vi ikke mollotl
Do tillokshover

om lillokel

den 28.01.2019,

henvendelser

se vedleggene

42, gnr 16, bnr 28.
C1 og C2.

eller protester.

Wenche Tolfsen for tiden er borlreisl, legges ved fullmakt for signering av

søknaden,
vedlegg
Q1. På vegne
oreolel
selges lil hjemmelshaver.

av lillokshover

og på bakgrunn

av overnevnte

ber vi om 01

Håper c3høre fra dere snoresl.
Med

vennlig

hilsen

KSRÅ GIV ING AS
%s

Vedlegg:

Cl
C2
Dl

Søknad om deling eller endring
Opplysninger
gin i nabovarsel
Kvittering for nabovarsel
Situasjonskart

Fl
Q1

Følgebrev
Fullmokl

Parkveien

69, 0254 Oslo — Hf 97144413

av grunneiendom

— oslii‘b

esoksrod

ivnin

.no

—www.byggesoksrodgivning.no

1
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Advokat

.

Jon Kristen
M

V

.

Bosv1l<

€3t3

for plan

Postboks
4952

L

N A

Risør kommune
Enhet

1

Advokat Jon Kristen Bosvik
og byggesak

158

RISØR

Deres ref.:

Vår ref.:

KASTELLVEIEN

JKB/

1 —EIERFORHOLDET

Adr.:

Rådhusgata

Telefon

901 77 123

1, 4950 Risør

Telefaks:

37 15 35 15

e—post:

jon.kristenQrisoradvokateneno

Org.nr.:

980 771 458 Foretaksregisteret

Dato:

23.11.18

TIL AREAL I STRANDSONEN

Eierne av Kastelleveien 1, Merete Mygind og Kai Magne Strat, har kontaktet undertegnede
for bistand i anledning «Befaringsrapport
for strandsonen på Kastellet og Tangen», oversendt
dem i ekspedisjon av 08.11.2018.
Slik en leser ovennevnte rapport, er kommunen n—åav den oppfatning at de er eier av arealet
fra stakittgjerdet og ut til sjøen. Til støtte for dette syn vises det til en «oppmåling av byens
grunn i 1926 og en senere oppmåling av strandrettighetene
lil Risør havnevesen i 1948».
Kommunen bestrider ikke at Kastellveien 1 opprinnelig grenset til sjøen, slik det fremgår av
tinglyst målebrev fra 1915.
Kommunen har ikke greid å frembringe noe rettslig grunnlag (avtale) for den grunnavståelse
som angivelig skulle funnet sted i 1926 eller senere, og det er således grunn til å stille
spørsmål ved hvorvidt Kastellveien 1 har avstått noe areal mot sjøen til Risør kommune.
Selv om det skulle ha funnet sted en grunnavståelse slik kommunen hevder, anføres det fra
denne side at grunnavståelsen
har blitt ekstingvert (bortfalt), jf. tinglysingsloven
§§ 20 og 21.
Tinglysingsloven
§§ 20 og 21 gir som kj ent uttrykk for grunnbokens negative troverdighet,
hvoretter en godtroende tredj eperson ikke trenger å respektere rettsstiftelser som ikke fremgår
av grunnboken. Å avstå deler av en eiendom er en rettslig disposisj on over denne. Hvis en
slik disposisjon ikke er tinglyst, vil denne kunne ekstingveres i medhold av tinglysingsloven
§§ 20 og 21 om erverver har vært i god tro.
Av grunnboken fremgår det av tinglyst målebrev av 28. april 1915 at Kastellveien 1 grenser
ned til sjøen med en 8 meter lang strandlinje. Ved Mygind og Strats erverv av eiendommen i
2014, ble det også opplyst av selgerne at brygga var en del av eiendommen. Dette samsvarer
også med de elektroniske kartene som er tilgjengelig på internett. En kan heller ikke se at det
er omstendigheter
som kan betvile kjøpers gode tro i aktuelle sak, da selv kommunen har vært
av den oppfatning at brygga tilhørte Kastellveien 1. Det vises i den forbindelse bl.a. til
avtale tinglyst

den 23.12.15

mellom

eierne

av Kastellveien

1 og kommunen,

hvor kommunen

gis «rett til å legge og ha liggende vann—, kloakk— og overvannsledninger
med tilhørende
kummer i grøft/borehull på eiendommen», mao. gjennom brygga til Kastellveien 1.
Kravet til god tro må således åpenbart være oppfylt.
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Advokat
I on

Telefon:

Krlsten

Telefaks:

.

.

Adresse:

BOSVlk

37 15 35 15

Rådhusgatal

4950 Risør

M N A

På bakgrunn av det foranstående vil en derfor hevde at Kastellveien
det fremgår av målebrevet fra 1915.

1 er eier av grunnen slik

lsen

Mafia]?

Jou/ Kristen
vokal

Kopi:

901 77 123

BosvikR

Merete Mygind og Kai Strat, Kastellveien

1, 4950 Risør

2
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From:

RlS.Felles.Postmottak

Sent:

13. juni 2019 11:51

To:

Halvorsen,

Subject:

VS: Ref. brev fra Risør kommune

Attachments:

smug-skilt_lmg_2395_.jpg

Vennlig

Marita

Herigstad

av 6. juni 2019

hilsen

Marion 0. Refsland
Sekretaer
Stab Organisasjonsutvikling
Tel: 37 14 96 77
Risør kommunelFurumoveien

1lPB

158,4952 Risør

http://www.risor.kommune.no

Fra: j.p.nilssen@muller—sars.org

<j.p.nilssen@muller—sars.org>

Sendt: onsdag 12. juni 2019 19:57
Til: RlS.Felles.Postmottak

<Fellespostboks.Risor.kommune@risor.kommune.no>

Emne: Ref. brev fra Risør kommune

Ref. brev fra Risør kommune
Att: Marita Herigstad

av 6. juni 2019

av 6. juni 2019:

Halvorsen;

ref. til tel. samtale tidligere i dag.

angående:
Invitasjon

til befaring

om bruk av kommunal

grunn på Tangen

og Kastellet

onsdag

12.06.19

kl. 15.00, før sak som senere ijuni 2019 skal skal behandles politisk i Miljø og teknisk
komité,

F ormannskapet

og Bystyret.

Som eier av Tangengt. 26B erjeg, Jens Petter Nilssen, invitert til befaringen (min epost:
'. .nilssen a muller-sars.or
; mob: 4121-8286). Jeg er utdannet biolog og denne uke arbeider
jeg i Oslo-området og kan dessverre ikke komme på befaringen.
1 saksframlegget
19/10018-1 til Risør kommune, Enhet plan og bygg, heter det om Tangengt.
26b (pkt. 23 på listen): Tangengata 26A 0g B, Gnr.l6 Bnr.36 og Gnr.l6 Bnr.37:
”Kommunen må markere grensen mot kommunal grunn med gjerde”.
og videre om detaljer for Tangengata

Tiltak på kommunal

grunn:

26 A og B:
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Tangengt. 26B etter skumring; man blir blendet og kan ikke se i retning Damskipsbrygga.
Siden denne verandaen er et viktig oppholdssted, ville det være en fordel om kommunen
kunne blende av lyskilen i retning mot verandaen til Tangengt. 26B med en plate el. lignende.
Jens

Petter

Nilssen

12.juni2019.

19/70 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet - 19/10018-15 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet : Vedlegg 14- Tilbakemelding fra eier Tangengata 26 B

Page 1 of 1

...
tb
...-.:
1.1.

,
.;
:.rum.,
.....f
.1.
...—L..;
.l
«,.!
«.5.

, n. ..

..
-tv

..,,.
r.
h

'—

...,.
.,u
..

,.....,.
,.

. ..,.
,..
..,....,.
..,1.
.
i,,
.....
..,
..:

. ..

https ://rk.3 60cloud.no/personallibraries/I‘O0006@ikt

agder.no/Viewed%20files/19_100...

31.10.2019

19/70 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet - 19/10018-15 Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet : Vedlegg 15 -Kart over kartlegging av smett og smau 2001

'?txwam

{a

/

T

,A-

xensljeqel

W

Kartlegging

~

M

,.,

av s ier

Kartlagt

sti

Flisvika

Stier / smaug i sentrumsområdet
N

Dato:

, ésfiWdP‘Sd‘mu
x

t

X

X

Mflj øestetisk
Målestokk
Risør

plan for Risør

13/11/01
1:2000

kommune

Teknisk

etat sr
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Saksprotokoll
Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10018
Marita Herigstad Halvorsen

Behandlet av
1 Miljø- og teknisk komite
2 Formannskapet
3 Bystyret

Møtedato
12.06.2019
13.06.2019
20.06.2019

Saknr
19/37
19/45
19/67

Rådmannens forslag til vedtak
Risør bystyre vedtar at punktene i tabellen nedenfor må gjennomføres for å tilrettelegge og
forbedre for allmenn ferdsel i området Tangen-Kastellet:
1.
2.

Kastellveien 2 Gnr. 16 Bnr. 94
Kastellveien 4 Gnr. 16 Bnr. 93

3.
4.

Kastellveien 6 Gnr. 16 Bnr. 92
Kastellveien 8 Gnr. 16 Bnr. 91

5.

Kastellveien 10 Gnr. 16 Bnr. 90

6.

Offentlig friområde mellom nr. 10 og 18

7.

Kastellveien 12 Gnr. 16 Bnr.89

8.

Kastellveien 14 Gnr. 16 Bnr. 88

Ingen.
Risør kommunes strandrettighet på
denne eiendommen skal fortsatt
være gjeldende for også denne
eiendommen.
Ingen.
Bod og private gjenstander på
kommunal grunn fjernes.
Platting og gjerde oppført mellom
nr. 10 og 14 fjernes av Risør. Eier
må videre fjerne den delen av
brygga som er på kommunal grunn,
alternativt flytte gjerdet som i dag er
ytterkant av bryggen, til
eiendomsgrensen mellom sin
bryggeplatting og kommunal grunn.
Murte trapper til sjøen og badestige
forblir urørt, og til allmenn
benyttelse.
Risør kommune fjerner prydbusker
som er plantet i gangveien.
Eier må fjerne stakittgjerde,
fyllmasse, og private gjenstander
på kommunal grunn. Busk fjernes
av Risør kommune. Skiferplatting
godkjennes midlertidig, men må
fjernes om Risør kommune ønsker
det på et senere tidspunkt.
Alternativt kan skiferplattingen
tilbakeføres til naturlig terreng om
eier ønsker å gjennomføre de
godkjente byggeplanene som
medfører senking av terrenget.
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9.

Kastellveien 16 Gnr. 16 Bnr. 87

10. Kastellveien 18 Gnr. 16 Bnr. 86

11. Kastellveien 20 Gnr. 16 Bnr. 85

12. Kastellveien 28 Gnr. 16 Bnr. 81
13. Kastellveien 30 Gnr. 16 Bnr. 80
14. Kastellveien 32 Gnr. 16 Bnr. 79 og 1250

15. Kastellveien 34 Gnr. 16 Bnr. 78

16. Kastellveien 36 Gnr. 16 Bnr. 77
17. Tangengata 40 Gnr. 16 Bnr. 29
18. Tangengata 42 Gnr. 16 Bnr. 28
19. Gustavs pønt
20.
21.
22.
23.

Kastellet
Kastellveien 3 Gnr. 16 Bnr. 96
Kastellveien 1 Gnr. 16 Bnr. 95
Tangengata 26 A og B
Gnr. 16 Bnr. 36 og Gnr. 16 Bnr. 37

Risør kommune fjerner prydbusker
som er plantet i gangveien.
Det gis midlertidig tillatelse til mur,
og rådmannen åpner egen sak for
videre behandling av saken og
kartlegging av eiendommens
grenser.
Det gis midlertidig tillatelse til
skiferplattingen ved inngangspartiet
og bed plassert i gangveien, men
tiltakene må fjernes om Risør
kommune ønsker det på et senere
tidspunkt.
Det åpnes i tillegg for en egen sak
om kartlegging av eiendommens
grense mot kommunal grunn ved
badeplassen.
Eier må fjerne private gjenstander
som er spesifisert i saksfremlegget.
I tillegg må plattinger utenfor
eiendomsgrensen fjernes. Det gis
videre tillatelse til å ha bryggen
plassert på kommunal grunn.
Eier må fjerne brygge på kommunal
grunn.
Eier må fjerne levegg og bod på
kommunal grunn.
Leieavtalen på bnr. 1250 inngått
mellom kommunen og eier løper
videre. Dersom planene for
området endres, kan kommunen si
opp avtalen.
Risør kommune vil sørge for
markering/ skravering av gangveien
på asfalt. Avløpsledninger over
kommunalt friområde må fjernes av
eier ved fremtidig tilkobling til
offentlig avløp. Det opprettes videre
en egen sak på kartlegging av
eksisterende grenser.
Ingen.
Ingen.
Søknad om kjøp av kommunalt
areal behandles som en egen sak.
Eierne må fjerne båtene sine og
Risør kommune fjerner båtstativet.
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Kommunen må markere grensen
mot kommunal grunn med gjerde.
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24. Tangengata 24 Gnr. 16 Bnr. 38
25. Nygata 2 Gnr. 16 Bnr. 123

26. Tangengata 23 Gnr. 16 Bnr. 64-66«Kornbrygga»

Ingen.
Den midlertidige tillatelsen til å
anlegge og ha trapp på kommunal
grunn løper inntil videre ihht. til
tidligere vedtak.
Ingen.

Risør bystyre ber om at administrasjonen setter opp skilt i områder som vist på kart datert
01.02.19. Rådmannen gis fullmakt til eventuelt å inngå avtaler med huseiere dersom skilt bør
plasseres på privat eiendom og til å vurdere om skilting skal gjøres i samarbeid med frivillige
lag/organisasjoner.

Miljø- og teknisk komite har behandlet saken i møte 12.06.2019 sak 19/37
Espen H. Henriksen (V) stilte spørsmål ved sin habilitet fordi han er bror til en av beboerne
på Tangen. Komiteen vedtok enstemmig at Espen Henriksen var habil.
Kastellveien 4 – eier trakk sitt innspill før behandling og dette ble derfor ikke stemt over.
Heidi Paulsen (V) fremmet følgende forslag:
Det åpnes for egen sak om båtopplag på Gustavs pønt.
Tilleggsforslag fra Heidi Paulsen (V):
Rådmannen tilbyr salg av kommunal grunn mot sjøen på Tangen til eiere av tilgrensende
eiendommer. Dette forslaget gjelder for eiendommer hvor området i strandsonen begrenses
av naboers eiendomsrett til sjøkanten, og synes å gjelde eiendommene 16/81, 16/85, 16/88
og 16/91. (Kastellveien 28, 20, 14 og 8).
Begrunnelse:
Det kommunale arealet langs sjøen er svært begrenset, og omgitt av eiendommer med
grense mot sjøen. Området er lite i areal, og særdeles ulendt og egner seg i liten grad til
soling, bading og som oppholdssted.
Inntektene fra salg av eiendommene øremerkes til opprustning av kommunale områder ved
sjøen, i umiddelbar nærhet, som er vesentlig bedre egnet som oppholdssted for
allmennheten og som har potensiale for bedre utnyttelse. Både Kastellet og Gustavs pønt
kan opprustes til glede for allmennheten.
Fordelene for allmennheten ved et slikt forslag er at man kan få tilgang til to oppgraderte
områder ved sjøen på Tangen. Ulempen for allmennheten er svært begrenset. Riktignok
«mister» man et friområde foran noen boliger, men disse friområdene vurderer vi ikke til å
inneha kvaliteter et friområde bør ha. Som f.eks. framkommelighet, gode plasser å oppholde
seg på eller gode muligheter for bading.
Fordelen for eiere av tilgrensende eiendom er en forutsigbarhet for disse få meterne
eiendom mellom dem og sjøen. Ulempen for allmennheten er at området ikke er kommunalt
eid, men også denne ulempen er svært begrenset og veies etter vår vurdering med god
margin opp gjennom å få tilgang til oppgraderte, flotte områder svært nær.
I praksis er det svært få som har benyttet seg av disse områdene fram til nå, og
allmennheten vil således heller ikke miste et innarbeidet friområde. At så få har benyttet seg
av områdene, skyldes i hovedsak manglende egnethet i seg selv, ikke at enkelte beboere
har utplassert en og annen gjenstand på kommunalt område.
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Paal E. Salvesen (Ap) fremmet følgende forslag: Det skal kun tilbys salg av eiendom til
Kastellveien 14.
Espen H. Henriksen (V) fremmet følgende endringsforslag:
I siste avsnitt i rådmannens innstilling vedrørende skilt: Skiltene begrenses i antall og til
plassering ved Kastellveien. Det skal ikke settes opp skilt på Gustavs pønt eller på Kastellet.

Votering
Det ble deretter stemt over eiendommene enkeltvis med følgende forslag og vedtak:
•
Kastellveien 8 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 10 – rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1
•
Offentlig område mellom 10 og 18 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 12 – rådmannens innstilling falt med 4 mot 1
•
Kastellveien 14 – rådmannens innstilling falt enstemmig
•
Kastellveien 16 – første ledd: rådmannens innstilling falt med 2 mot 3 stemmer,
•
Kastellveien 16 – andre ledd: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 18 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 20 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 28 – rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme
•
Kastellveien 30 – rådmannens innstilling falt med 4 mot 1 stemme
•
Kastellveien 32 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 34 – rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1
•
Tangengata 42 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Ved alternativ votering mellom forslaget fra Heidi Paulsen og rådmannens forslag,
ble Heidi Paulsens forslag enstemmig vedtatt.
•
Tangengata 26a og b – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Nygata 2 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Endringsforslaget fra Espen H. Henriksen ble enstemmig vedtatt
Ved alternativ votering mellom forslaget fra Paal Eckhoff Salvesen og tilleggsforslaget fra
Heidi Paulsen, ble Heidi Paulsens forslag vedtatt med 4 mot 1 stemmer.
Miljø- og teknisk komite uttalelse
•
Kastellveien 8 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 10 – rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1
•
Offentlig område mellom 10 og 18 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 12 – rådmannens innstilling falt med 4 mot 1
•
Kastellveien 14 – rådmannens innstilling falt enstemmig
•
Kastellveien 16 – første ledd: rådmannens innstilling falt med 2 mot 3 stemmer,
•
Kastellveien 16 – andre ledd: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 18 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 20 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 28 – rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme
•
Kastellveien 30 – rådmannens innstilling falt med 4 mot 1 stemme
•
Kastellveien 32 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
•
Kastellveien 34 – rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1
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•
•
•
•

Tangengata 42 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Det åpnes for egen sak om båtopplag på Gustavs pønt.
Tangengata 26a og b – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Nygata 2 – rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

I siste avsnitt i rådmannens innstilling vedrørende skilt: Skiltene begrenses i antall og til
plassering ved Kastellveien. Det skal ikke settes opp skilt på Gustavs pønt eller på Kastellet.
Rådmannen tilbyr salg av kommunal grunn mot sjøen på Tangen til eiere av tilgrensende
eiendommer. Dette forslaget gjelder for eiendommer hvor området i strandsonen begrenses
av naboers eiendomsrett til sjøkanten, og synes å gjelde eiendommene 16/81, 16/85, 16/88
og 16/91. (Kastellveien 28, 20, 14 og 8).
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Risør kommune
Stab Økonomi

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/11327-3
Halvor Halvorsen

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)
Bystyret (2019-2023)

Møtedato

Handlingsprogram & økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020
Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i ny kommunelov §§ 14-2 til 14-5 og Plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas
handlingsplan og økonomiplan for 2020-2023 med budsjett for 2020
1

Avgifter og betalingssatser
a I medhold av eigeskattelovas §§ 2, 3 og 10 skrives eiendomskatten for 2020 ut for hele
kommunen etter utskrivningsalternativ a «faste eigedomar i heile kommunen»
Eiendomskattesatsen settes til 5 promille.
For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) innføres en obligatorisk
reduksjonsfaktor på 30% av eiendomskattetaksten (verdet).
Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte
verk og bruk (overgangsregel til esktl §§ 3 og 4 annet ledd)
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7-deler i 2020
(overgangsregel til esktl §§ 3 og 4, første ledd første pkt.) Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 7 promille.
Eiendomskatten skal betales i seks (6) terminer.(esktl § 25)
Gjeldende takster benyttees for skatteår 2020 (esktl § 8 A-3)
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunene tidligere vedtatte
skattevedtekter.
b

Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra 1.1.2020:
Vann og avløp
Husholdninger:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (1.428,-)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.964,- (1.785,-)
Næring:
 Abonnementsavgift pr år, vann kr.1.500,- (1.428,-)
 Abonnementsavgift pr år, avløp kr.1.964,- (1.785,-)
Forbruksgebyr:
 Vann kr.7,71 pr m3 (7,34)
 Avløp kr.13,64 pr m3 (12,40)
Engangsgebyrer (tilkobling):
 Vann kr.7.350,- (7.000,-)
 Avløp kr.7.350,- (7.000,-)
Leie vannmåler:
Vannmålerleie kr.358,90 pr. år (341,78)
Kontrollgebyr for manglende avlesning av vannmåler settes til kr.500,-.
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Renovasjon (gebyr fastsettes av RTA)
Renovasjon – helårsabonnement kr.3.054,- pr år ( tidligere 2.904,-)
Hytterenovasjon differensieres i kategorier ihht vedlagt brev fra RTA
Kategori
A - std
hytteabonnement
B - Innlandshytter
C - Innlandshytter NLF
Leie sorteringsbu

Fast del

Volum del

765
765
765

838
524
158

Sum
årsgebyr
1 603
1 289
923
400

Feieravgift
Feieravgift kr.285 pr år pr pipe (Uendret)
Slamgebyr (gebyr fastsettes av RTA)
 Slamgebyr årsavgift kr.1.230,- (1.080,-)
 Slamgebyr årsavgift fritidsbolig kr.615,- (540,-)
 Slamgebyr årsavgift tett tank kr.2.460,- (2.160,-)
 Slamgebyr ekstra tømming kr.615,- pr m3 (540,-)
 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.552,- (1.950,-)
 Bomtur ekstra tømming kr.552,- pr gang (500,-)
c
d
e
f

Alle priser er oppgitt eksklusive mva.
Betaling for kommunale båtplasser økes med 10 %, samt engangsgebyr for venteliste
kr.500,Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, økes med 5 % med virkning fra
1/8-2020.
Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver tid regjeringens makssatser. Satsen for 2020 er satt til kr.3.135,- pr mnd med virkning fra 1.1.2020.
Betaling for kost i kommunale barnehager holdes uendret på kr.350,- pr mnd.
Satser for tilskudd til private barnehager settes som følger:
Driftstilskudd
Private barnehager
heltidsplass pr år
0-2 år
245 574,33
3-6 år
118 793,29
Kapitaltilskudd (nasjonale satser)
Godkjenningsår tom 2011
9 300,00
Godkjenningsår 2012-14
16 400,00
Godkjenningsår 2015-17
20 200,00
Godkjenningsår 2018-20
23 900,00
Tilskudd åpen barnehage (0-6 år)
6-15 timer sone 2
22 100,00
16+ timer sone 2
31 700,00

g

Gebyrer i gebyrregulativ for plan og byggesak økes generelt med 5 % med følgende
unntak:
§
Forklarende tekst
Pris
2-7
Det innføres gebyr for at kommunen kan endre
1 136/time
kart/bestemmelser ved små og mindre planendringer på vegne av
forslagsstiller. Avtale inngås basert på timespris.
3-3
Det innføres gebyr for fradeling av tomter i regulerte områder
1 136
3-4
Salg av kommunal tilleggstomt skal fortsatt følge vedtak i sak
31
2008/2741 i formannskapet
3-5
Administrasjonsgebyret er fastsatt politisk og beholdes som i dag
1 500
4-4
Maksbeløp for byggesaksbehandling beholdes som i dag
150 000
19-1 Gebyr for etablering av matrikkelenhet/oppmålingsforretning
beholdes som i dag for ikke å få for høye gebyrer

Dokumentnr.: 19/11327-3

side 2 av 4

19/71 Handlingsprogram & økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 - 19/11327-3 Handlingsprogram & økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 : Handlingsprogram & økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020

10-3
34-1
34-2
34-3
34-4
34-5
34-6
35-4

h

2

3

Søknad om sanering av oljetanker tas inn og får samme gebyr
som andre, mindre tiltak
Gebyr for konsesjons- og delingssaker etter jordloven er bestemt i
forskrift og beholdes som i dag
Gebyret for konsesjons- og delingssaker etter jordloven økes for
å gjenspeile arbeidsmengde
Gebyret for konsesjons- og delingssaker etter jordloven er
bestemt i forskrift og beholdes som i dag
Gebyret for konsesjons- og delingssaker etter jordloven økes for
å gjenspeile arbeidsmengde
Gebyret endres til å omfattes søknad om konsesjon som sendes
inn etter kontroll
Tas ut etter sammenslåing med 34-5
Det innføres gebyr for nabolister og situasjonskart som samsvarer
med pris kommunen får via private tilbydere.

2 000
3 000
5 000
2 250
5 000

160 pr.
tjeneste

Øvrige kommunale gebyrer omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 5%.
De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.1.2020 – gitt at de enkelte
gebyrregulativ ikke sier noe annet.

Bystyret godkjenner investeringsplanen for 2020-2023 som vist i saksforarbeidet, og
tilhørende finansieringsplan som følger (i hele 1000)
Finansiering av investeringsplan
Sum investeringskostnad brutto
Sum finansiering MVA-kompensasjon
Sum finansiering tilskudd/salg/fond
Sum finansierings låneopptak

Totalt
224 440
-36 570
-98 500
-89 370

2 020
59 440
-8 870
-11 100
-39 470

2 021
44 200
-7 550
-32 550
-4 100

2 022
51 200
-8 720
-31 700
-10 780

2 023
69 600
-11 430
-23 150
-35 020

Herav innenfor Selvkostområdet/VAR
Sum Lånebehov Ekskl.VAR

19 870
-69 500

8 550
-30 920

3 460
-640

4 560
-6 220

3 300
-31 720

Lånefinansieringen tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid på 30 år.
Det fastsettes følgende netto driftsrammer for handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023
hvor første året legges til grunn for budsjettrammene for 2020.
Netto driftsrammer økonomiplan
2020
2021
2022
2023
100 Sektor Rådmann og stab
35 820 000
33 320 000 32 320 000
31 570 000
200 Sektor Samfunsutvikling
59 197 000
68 470 000 72 770 000
71 870 000
300 Sektor Helse og omsorg
184 226 000 183 650 000 182 650 000
181 900 000
400 Sektor for Oppvekst
125 228 000 116 077 000 111 077 000
108 577 000
Sum driftsrammer
404 471 000 401 517 000 398 817 000
393 917 000
500 Felles inntekter og utgifter
-404 471 000 -401 517 000 -398 817 000 -393 917 000
Kontroll balanse

4

1 136

0

0

0

0

Det fremlagte forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020
for Risør kommune vedtas med de investeringer og netto driftsrammer som fremkommer i
saksforarbeidet.
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Vedlegg
RTA gebyrer 2020
Saksutskrift Kontrollutvalg budsjett 2020
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Ihht kommunelovens (ny) §§ 14-1 til 14-5 og Plan- og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 skal bystyret
innen utgangen av året vedta et bindende Handlingsprogam og økonomiplan med budsjett for de
kommene 4 årene. Bystyrets budsjett ( på det nivå det vedtas) er bindende for underliggende
organer.
Rådmannens forslag til budsjettåret 2020 er utarbeidet med utgangspunkt i St.prp.nr.1
Statsbudsjettet, vedtatt handlingsprogram og økonomoplan 2019-2022 med budsjett 2019, og
øvrige vedtak som medfører økonomiske konsekvenser for planperioden.
Rådmannens hovedmålsetting i arbeidet er å sikre et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere
innenfor de gjeldende rammer tilgjengelig.
Gitt de forutsetninger som er lagt til grunn, fremmer rådmannen et handlingsprogram og
økonomiplan 2020-2023, med budsjett for 2020 i balanse.
Saksopplysninger
Rådmannen har videreført prinsippet om ett felles dokument for handingsprogram og økonomiplan
og budsjett fra i fjor, som innebærer at rådmannen har laget en felles innstilling for de to
styringsdokumentene.
Budsjettarbeidet er utarbeidet i samarbeid med sektorledere og den enkelte enhet, og har vært
koordinert av økonomisjefen.
Rådmannens forslag kan lastes ned fra kommunens hjemmeside www.risor.kommune.no eller
bruke følgende lenke: Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, med budsjett 2020.
Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 er basert
på Kommuneproposisjonen fra mai 2019 og forslag til Statsbudsjett 2020, og tar dermed ikke
høyde for endringer som eventuelt kommer frem av behandlingen. Endringer som fremkommer av
behandlingen vil rådmannen evt legge frem for bysyret primo 2020.
Vurderinger
Bystyret konstaterer at det i rammeforutsetingene for økonomiplan 2020-2023 er lagt til grunn hittill
uspesifiserte innsparings og effektiviseringskrav på i alt kr.32,59 mill, hvorav kr.5,7 mill i
årsbudsjettet for 2020. Rådmannen skal utarbeide forslag til konkrete tiltak gjennom året som
avklares med formannskapet, og evt bystyret, gjennom året.
Rådmannen har foreslått eget tiltak i handlingsprogrammet for 2020 med gjennomføring av en
kommuneanalyse for å kartlegge hvilke omstillings- og effektiviseringstiltak som kan gi best effekt
for å imøtekomme disse innsparingene.
Rådmannen foreslår at tiltaket organiseres som et prosjekt med formannskapet som
styringsgruppe, rådmannen som prosjektleder, og en bredt sammensatt prosjektgruppe fra alle
sektorer i organisasjonen, og representant fra tillitsvalgte. Prosjektet vil utarbeide en rapport som
vil bli lagt frem til politisk behandling så snart som mulig, og senest innen juni 2020.
Rådmannens konklusjon
Gitt de forutsetninger som dokumentet bygger på, fremmer rådmannen et handlingsprogram og
økonomiplan 2020-2023, med budsjett for 2020, i balanse.
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