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Forespørsel om uttalelse til søknad om mindre endring av reguleringsplan             
Sted: Krags gate 54 og 56, gnr. 16 bnr. 1419 og 540                          
Forslagsstiller/tiltakshaver: Risørsenteret AS                                                          
Planforslag utarbeidet av: Siv.ark. Einar Myraker AS, MNAL - NPA 
 

 
Vedlagt er søknad om mindre endring av reguleringsplan for Krags gate m.fl.. Planendringen oversendes 
Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune for uttalelse, og til berørte parter og naboer for å gi 
mulighet for kommentarer.  
 
Endringene omfatter både plankart og bestemmelser, men endringene er innenfor hovedrammene av 
planen og berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringen kan derfor, etter 
kommunens vurdering, behandles i samsvar med § 12-14 andre ledd i plan- og bygningsloven.  
 
Søknaden er vist som to alternativer hvorav søker primært ønsker alternativ 2. 
 
Alternativ 1: 
Byggeområdet K1 justeres med ca. 3 m mot nord. Fortauets bredde reduseres tilsvarende. Hensikten er 
å tillate boligbebyggelse i forkant av dagens vegg mot fortauet som vist på skisse i planbeskrivelsen. 
Øvrige byggegrenser og høydeangivelser beholdes likt som i gjeldende plan. I bestemmelsene til 
område K1 foreslås takvinkel og funksjon i byggets første etasje endret. For øvrig ingen endringer. 
 
Alternativ 2: 
Byggeområde K1 justeres med ca. 3 m mot nord, men utvides også mot øst ved at formålet for torv, T, 
tas ut. Hensikten med utvidelsen mot øst er å åpne for ytterligere to leiligheter. Endringene i 
bestemmelsene er like som for alternativ 1. 
 
Frist for uttalelse settes til 26.01.22. 
 
   
Vennlig hilsen 
 
 
 
Heidi Rødven 
enhetsleder, Enhet for plan- og byggesak 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 



 

 

 
 
   10/1-6                                                                                                                                                                                         Side 2 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kopi til: SIV.ARK. EINAR MYRAKER MNAL - NPA 

RISØRSENTERET AS 
Stig Ø. Kvarsnes 

 
 
8 vedlegg 

Mottakere: STATSFORVALTEREN I AGDER 
AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS 
RISØR BY AS 
Øystein Eriksen 
Inga Bjørnstad 
Camilla-Cecilie Nerdalen 
Camilla Bull Stebekk 
Vidar Thorsen 
Jørgen Evers 
FORTIDSMINNEFORENINGEN AVD AUST-AGDER 
Verneforeningen Gamle Risør og Søndeled 
AGDER FYLKESKOMMUNE 
AGDER FYLKESKOMMUNEv/Ragnhild Dietrichson 
Svein Oskar Myhrvold 
Christian Vangsnes Hovde 
Mette Henriette Elisabeth Evers 
Ingrid Margrete Myren 
Kristi Elisabeth Gustavsen 
Rolf Gustavsen 



05.01.2022Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:5000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2022 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Tegnforklaring













FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET KRAGS 
GATE - SKOLEGATA - HASDALSGATA – SKOLEHEIA, I RISØR KOMMUNE. 
 

JUSTERING AV OMRÅDE K1 - BYGGEOMRÅDE.  

JUSTERING AV OMRÅDE T - TRAFIKKOMRÅDE. 
 

DATO: 21.12.21 
 

 

 

PLANBESKRIVELSE 

Forslagstiller: 

Risørsenteret AS 

Forslaget utarbeidet av: 

Siv. Ark EINAR MYRAKER AS, MNAL - NPA  

  



1. Innledning 

a) Reguleringsendringen har til hensikt å revidere regulert område K1, slik at det kan etableres 
leiligheter på næringsbyggets langfasade mot Krags gate. 

b) I tillegg er det et ønske å revidere regulert område T, slik at det kan etableres to leiligheter i en 
forlengelse av næringsbygget mot øst. 

Endringene vil skape mer liv mot Krags gate og asfaltplassen mellom Krags gate 54 og Krags gate 48 
vil bli delvis skjermet. 

 

Oppdragsgiver  

Risørsenteret AS 

 

Eiendoms - og eierforhold 

Gbnr. 16/1, 16/358, 16/359, 16/506, 16/535, 16/536: Risør kommune 

Gbnr. 16/540, 16/1419: Risør Senteret AS 

Gbnr. 16/507: Roy Eide Halvorsen, Skolegata 3, 4950 Risør 

Gbnr. 16/508: Hårek Skotnes, Skolegt. 5, 4950 Risør 

Gbnr. 16/361: May Ingun Paulsen,   

Gbnr. 16/360: Kathrine Berger/Ernst Christensen, Hasdalsgt. 39, 4950 Risør. 

 

 

 

Planlegger 

Siv. Ark EINAR MYRAKER AS, MNAL - NPA er ansvarlig for utformingen av planmaterialet.  

 

Hensikten/formål med planen 

a) Reguleringsendringen har til hensikt å revidere regulert område K1, slik at det kan etableres 
leiligheter på næringsbyggets langfasade mot Krags gate. 

b) I tillegg er det et ønske å revidere regulert område T, slik at det kan etableres to leiligheter i en 
forlengelse av næringsbygget mot øst. 

Endringene vil skape mer liv mot Krags gate og asfaltplassen mellom Krags gate 54 og Krags gate 48 
vil bli delvis skjermet. 

·  Endringene medfører justeringer av plankartet. 

·  Endringene medfører i tillegg mindre justeringer av bestemmelsene. (§ 1, 2 og 7) 

  



Gjennomføringen av planen 

Planarbeidet har pågått høsten 2021. 

Planendringen oversendes Risør kommune. 

Risør kommune varsler berørte naboer. 

Overordnede planer, gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold. 

Overordnet plan er Kommuneplanens arealdel revisjon 2019, hvor området er avsatt til 
sentrumsformål. 

I tillegg omfattes området av reguleringsplan for området Krags gate - Skolegata - Hasdalsgata – 
Skoleheia, vedtatt 19.12.2007, hvor arealet utgjør Byggeområde K1 og Trafikkområde T. 

 

2. Planområdet, eksisterende forhold 

 

Kart, kilde: finn.no  

Det aktuelle planområdet utgjør 26 da. og er i dag regulert. Reguleringsplan for området Krags gate - 
Skolegata - Hasdalsgata – Skoleheia. 

Rutebilstasjonstomta er regulert til nærings- og boligbebyggelse med høy utnyttelsesgrad, og 
vendesløyfe for buss. Den verneverdige bebyggelsen innenfor planområdet er regulert til 
spesialområde bevaring. 

Skoleheia er regulert til Friområde og skal sikre mulighet for atkomst for allmennheten. 

Planområdet begrenses av Kragsgate i nord, Skolegata i øst og Hasdalgata i syd. Området grenser 
videre mot Livbeltefabrikkens eiendom, og mot kirkegården i vest. 

Området er regulert til følgende formål: 

1. Byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig (K1) 5,0 daa 



2. Byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig (K3) 0,4 daa 

3. Kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig/trafikkområde (K2) 0,5 daa 

4. Byggeområde for offentlig forsamlingslokale (O1) 2,8 daa 

5. Byggeområde for offentlig forsamlingslokale (O2) 0,2 daa 

6. Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse (B) 2,6 daa 

7. Kombinert formål offentlig forsamlingslokale/parkeringsplass (P/O) 1,3 daa 

8. Offentlig trafikkområde, gate med fortau 

9. Offentlig trafikkområde, bussholdeplass 

10. Offentlig trafikkområde, torg (T) 0,4daa 

11. Offentlig friområde (F) 8,4 daa 

12. Spesialområde bevaring av bygninger 

  

 

Illustrasjonen viser arealene som omfattes av planendringen. Det er i planarbeidet valgt å revidere hele 
plankartet, slik at plankartet blir komplett. 

 

  

Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 

Det er i dag etablert et næringsbygg med parkeringskjeller. Bygget har p-plass for kunder på vestsiden 
og arealer for nedkjøring til p-kjeller og varelevering til næringsbygget på østsiden. Næringsbygget er 
leid ut til Rema 1000. 

Det er etabler vendesløyfe for buss øst for bygget. 



Taket på næringsbygget er klargjort for bygging av leiligheter. Dette innebærer trappesjakter, 
heissjakter, lydgulv, sprinkling mv. 

Agder fylkeskommune har etablert fortau på nordsiden av Krags gate. Dette har ført til endring av 
linjeføringen for Fv 416 slik at det ikke er plass til busstopp på sydsiden av Krags gate ved Krags gate 
54. Prosjektet med næringsbygget har derfor søkt og fått dispensasjon fra rekkefølgekravet om 
bygging av busstopp langs Krags gate. Som følge av dette har Krags gate nå en bredde på fortauet 
sydsiden av Krags gate i det aktuelle området på ca 6,5m. 

Restpotensialet i reguleringsplanens byggeområde K1 er fremdeles stort, da det er rom for 3 etasjer 
med boliger over næringslokalet. 

Det henvises for øvrig til www.risortaket.no for nærmere informasjon om boligpotensialet. 

 

Bebyggelsens struktur, kvalitet og evt. verneverdig bebyggelse 

Innenfor områdene som berøres av den mindre vesentlige reguleringsendringen er i dag fortau til 
Krags gate med bredde ca 6,5m samt vendesløyfe for buss. 

 

Demografiske forhold 

Områdene som berøres av den mindre vesentlige reguleringsendringen har ingen direkte innvirkning 
på demografiske forhold, og vil ikke påvirke kapasiteten for barnehager, skoler el. 

 

Topografi og vegetasjon, grønnstruktur 

Det er i områdene som berøres av den mindre vesentlige reguleringsendringen er det opparbeidet en 
grønn rabatt ved vendesløyfe for bussen. 

 

Støy 

Områdene som berøres av den mindre vesentlige reguleringsendringen ligger tett opp til Fv 416. 

 

Grunnforhold 

Områdene som berøres av den mindre vesentlige reguleringsendringen er byggeklare på byggegrunn 
av sprengstein (mineralske masser) på fjell. 

 

I kart over Risør er området markert med moderat til lav forekomst av radon. Det er ikke registrert fare 
for kvikkleire eller erosjonsrisiko (kilde NGU/NVE). 

 

Vann, avløp, el. Kabler og teleanlegg 

Hovedvannledning til Risør sentrum ligger i Fv 416 tett inntil området som berøres av den mindre 
vesentlige reguleringsendringen. 

 



3. Planprosessen 

Deltagere i planprosessen: 

Forslagsstiller: Risørsenteret AS 

Forslaget er utarbeidet av: Myraker arkitekter as 

Utbyggingsavtale: 

Det er ikkeutarbeidet en utbyggingsavtale i forbindelse med gjeldende plan. Det vil ikke være 
nødvendig med ny utbyggingsavtale som følge av planendringen. 

 

4. Beskrivelse av planforslaget  

Reguleringsformålene i planen: 

1. Byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig (K1) 5,5 daa 

2. Byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig (K3) 0,4 daa 

3. Kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig/trafikkområde (K2) 0,5 daa 

4. Byggeområde for offentlig forsamlingslokale (O1) 2,8 daa 

5. Byggeområde for offentlig forsamlingslokale (O2) 0,2 daa 

6. Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse (B) 2,6 daa 

7. Kombinert formål offentlig forsamlingslokale/parkeringsplass (P/O) 1,3 daa 

8. Offentlig trafikkområde, gate med fortau 

9. Offentlig friområde (F) 8,4 daa 

10. Spesialområde bevaring av bygninger 

 

  



Arealoppgave: 

Planområdet totalt er på omlag: 26 daa. 

 

 

Tiltak byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig (K1): 

I forbindelse med etablering av leiligheter på taket av nytt næringslokale i Krags gate 54 har det vært 
gjennomført møter med administrasjonen i Risør kommune og representant for Agder 
fylkeskommune. 

Hensikten med møtene har vært å forbedre leilighetsprosjektet slik at det blir best mulig for alle parter. 
Ønsket grep er å etablere leiligheter på fasaden ut mot Krags gate. Det er utarbeidet to alternativer. 
Alternativ 1 inneholder leiligheter på næringsbyggets langfasade mot Krags gate. Dette krever at 
eksisterende plans område K1 utvides med ca 3m mot nord. Alternativ 2 er en utvidelse av alternativ 1 
med to leiligheter i en forlengelse av næringsbygget mot øst. Denne forlengelsen vil skjerme noe av 
asfaltplassen mellom Krags gate 54 og Krags gate 48. Forslagsstiller ønsker primært alternativ 2. 

Alternativ 2 krever at eksisterende plans område K1 utvides med ca 3m mot nord og at område T 
innlemmes i K1. 

Hvis alternativ 2 ikke kan gjennomføres, så ønsker man alternativ 1. 

Alternativ 1 krever at eksisterende plans område K1 utvides med ca 3m mot nord. Område T forblir da 
uendret. 



 

Skisse leiligheter alt 1 

 

Skisse leiligheter alt 2 

 

 

Tiltak offentlig trafikkområde, gate med fortau: 

I forbindelse med etablering av næringslokale med p-kjeller i Krags gate 54 og Agder fylkeskommune 
sin etablering av fortau på nordsiden av Krags gate fra nr 47 til nr 57 er det søkt og gitt dispensasjon 
fra gjeldende reguleringsplan. Dispensasjonen legger til rette for gjennomførte tiltak hvor fortau er 
etablert på nord siden av Krags gate fra nr 47 til nr 57 og bussholdeplass på sydsiden av Krags gate 
ved nr 54 ikke er utført (for å gi plass til fortauet på nordsiden). Fortauet på sydsiden av Krags gate 
ved nr 54 er nå på ca 6,5m. 

Utvidelse av K1 med 3m mot nord vil gi et fortau på sydsiden av Krags gate ved nr 54 på ca 3,5m. 

 



Tiltak offentlig trafikkområde, bussholdeplass: 

I forbindelse med etablering av næringslokale med p-kjeller i Krags gate 54 og Agder fylkeskommune 
sin etablering av fortau på nordsiden av Krags gate fra nr 47 til nr 57 er det søkt og gitt dispensasjon 
fra gjeldende reguleringsplan. Dispensasjonen legger til rette for gjennomførte tiltak hvor fortau er 
etablert på nord siden av Krags gate fra nr 47 til nr 57 og bussholdeplass på sydsiden av Krags gate 
ved nr 54 ikke er utført (for å gi plass til fortauet på nordsiden). Fortauet på sydsiden av Krags gate 
ved nr 54 er nå på ca 6,5m. 

Følgelig utgår offentlig trafikkområde, bussholdeplass. 

 

Tiltak offentlig trafikkområde, torg (T): 

I forbindelse med etablering av leiligheter på taket av nytt næringslokale i Krags gate 54 har det vært 
gjennomført møter med administrasjonen i Risør kommune og representant for Agder 
fylkeskommune. 

Hensikten med møtene har vært å forbedre leilighetsprosjektet slik at det blir best mulig for framtidige 
leilighetseiere, prosjekt eier og Risør kommune. Ønsket grep er å etablere leiligheter på fasaden ut mot 
Krags gate. Det er utarbeidet to alternativer. Alternativ 1 inneholder leiligheter på næringsbyggets 
langfasade mot Krags gate. Dette krever at eksisterende plans område K1 utvides med ca 3m mot 
nord. Alternativ 2 er en utvidelse av alternativ 1 med to leiligheter i en forlengelse av næringsbygget 
mot øst. Denne forlengelsen vil skjerme noe av asfaltplassen mellom Krags gate 54 og Krags gate 48. 

Forslagsstiller ønsker primært alternativ 2. 

Alternativ 2 krever at eksisterende plans område K1 utvides med ca 3m mot nord og at område T 
innlemmes i K1. 

Hvis alternativ 2 ikke kan gjennomføres, så ønsker man alternativ 1. 

Alternativ 1 krever at eksisterende plans område K1 utvides med ca 3m mot nord. Område T forblir da 
uendret. 

 

Skisse leiligheter alt 1 



 

Skisse leiligheter alt 2 

 

Bebyggelsens struktur, kvalitet og evt. verneverdig bebyggelse 

Innenfor områdene som berøres av den mindre vesentlige reguleringsendringen er i dag fortau til 
Krags gate med bredde ca 6,5m og vendesløyfe for buss. Bredden på fortauet vil redusere til ca 3,5m. 
Ved gjennomføring av alternativ 2 vil vendesløyfe for buss utgå. Ved fremtidig stenging av Krags gate 
ved nr 48 i forbindelse med trebåtfestivalen eller tilsvarende arrangementer, vil bussen måtte snu i 
Krags gate med hjelp av frivillige fra arrangementet eller snu på Tjenna.  

 

Demografiske forhold 

Ingen endring. 

 

Topografi og vegetasjon, grønnstruktur 

Ved gjennomføring av alternativ 2 vil den grønne rabatten erstattes av grøntområder tilknyttet 
boligene. 



 

Skisse leiligheter alt 2 

 

Støy 

Støy fra Fv 416 må hensyntas. 

 

Grunnforhold 

Ingen endringer. 

 

Vann, avløp, el. Kabler og teleanlegg 

Hovedvannledning til Risør sentrum ligger i Fv 416 tett inntil området som berøres av den mindre 
vesentlige reguleringsendringen. Sikkerheten for hovedvannledningen må ivaretas ved samarbeide 
med kommunalteknikk i Risør kommune. 

 

 

Samordnet areal og trafikkplanlegging: 

Planendringen forholder seg til gjeldende planer. Endringen får ingen konsekvenser for overordnete 
retningslinjer for areal- og trafikkplanlegging. 

Endringen følger opp gitte dispensasjoner vdr fortau og bussholdeplass. 

Fortau på sydsiden av Krags gate ved nr 54 blir på ca 3,5m. 

Vareleveranser til næringslokalet i Kraghs gate 54 vil måtte snu i "bakgården" mellom Krags gate 54 
og Krags gate 48. Dette vil kreve tilpasninger av arealer og høyder, men er løsbart. 

Avkjøringer, traséer, topografi el, vil ikke endres. 

Parkeringsforhold endres ikke. 



 

Barn- og unge: 

Planendringen får ingen konsekvenser for barn og unge. 

 

Universell utforming: 

Bygninger, anlegg og utearealer skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad 
som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming (universell utforming). 

 

Risiko og sårbarhet: 

Det er ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper i planområdet, og området er 
ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø. 
Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller ingen konsekvenser for 
teknisk infrastruktur, energi, miljø eller universell utforming. 

 

Ev. økonomiske konsekvenser for Risør kommune: 

Vi kan ikke se at planlagt tiltak vil få konsekvenser for Risør kommune. 



Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring av: 

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET KRAGS GATE - SKOLEGATA - HASDALSGATA - 

SKOLEHEIA, RISØR KOMMUNE 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

Dato: 21.12.21, Alt 1 

 

§ 1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning. 

 

Reguleringsformål: 

1. Byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig 

2. Kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig/trafikkområde 

3. Byggeområde for offentlig forsamlingslokale 

4. Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse 

5. Kombinert formål offentlig forsamlingslokale/parkeringsplass 

6. Offentlig trafikkområde, gate med fortau 

7. Offentlig trafikkområde, torg 

8. Offentlig friområde 

9. Spesialområde bevaring av bygninger 

 

 

§ 2 Byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig 

 

2.1 Område Kl 5,2 daa Maks. TU=350 % 

 

2.1.1 I området kan det oppføres bygninger for de angitte formål. Formålsgrensen er også 

byggegrense. Byggegrense er vist mot parkeringsareal i øst. 

2.1.2 Mot nord, øst og vest skal bygningene ha skråtak med takvinkel 20°- 42°. Skråtakene skal 

tekkes med rød teglstein. 

Maksimalt tillatte gesimshøyder, og maksimal byggehøyde for den indre delen av området, er 

angitt på plankartet med kotehøyder. 

2.1.3 Området kan bebygges med en eller flere bygninger. Bygningsmassen skal ha en visuell 

oppdeling i avsnitt på 7,5-15m lengde, som harmonerer med oppdelingen av den tradisjonelle 

bebyggelsen i Risør sentrum. Både fasader og skråtakflater skal deles. Alle fasader skal ha 

trepanel som dominerende fasademateriale. 

Fotomontasjene som utgjør illustrasjonsmateriale til planen, tegning nr. A-17 A datert 

06.11.07 viser variasjoner i volumoppbygging og fasadeuttrykk. Denne legges til grunn og er 

retningsgivende illustrasjonef for den videre detaljering av prosjektet. 

2.1.4 1. etg., definert som den etasjen som har direkte inngang fra Krags gate. Her tillates 

salgslokaler og boliger. 

I underetg. skal det være salgslokaler i den delen som får fasade mot øst, med unntak av 

innkjøring til parkeringsanlegg. For øvrig benyttes underetasjen til parkering. Det tillates flere 

underetasjer til parkeringsformål. 

I 2. etg. tillates boliger, forretning, kontor og servicenæringer, herunder offentlige kontorer og 

tjenester. 

I 3. etg. tillates boliger, kontor og servicenæringer, herunder offentlige kontorer og tjenester. 

Over 3. etg. tillates boliger. 

2.1.5 Parkeringsarealer som ligger under terrengnivå, skal ikke medregnes ved beregning av 

utnyttelsesgrad. 

2.1.6 Vareleveranser inn i område Kl skal i hovedsak foregå fra område K3 og fra den ubebygde 

delen av Kl. 

2.1.7 Det stilles følgende krav til parkeringsdekning innenfor området: 

Min. 1 plass pr. 50m2 forretning og kontor. 

Min. 1,5 plass pr. boenhet. 



Den ubebygde delen av område Kl kan benyttes til parkering. Det skal anlegges 

parkeringsplasser i underjordisk anlegg for å dekke den delen av parkeringsbehovet som ikke 

kan dekkes på terreng. 

2.1.8 Vendesløyfe for buss er markert på plankartet og passerer over område Kl der dette har 

innkjørsel fra Krags gate. Buss i rute har rett til å benytte vendesløyfen i forbindelse med 

arrangementer i sentrum som innebærer at Krags gate stenges for trafikk øst for Skolegata. 

Kommunestyret kan fastsette nærmere retningslinjer for bruk av vendesløyfen. 

 

2.2 Område K3 0,4 daa 

 

2.2.1 På gateplan, i høyde med Krags gate, skal området benyttes til varelevering til område Kl. 

Området skal opparbeides slik at lastebiler kan vende innenfor området, slik at rygging ut i 

Krags gate ikke forekommer. 

2.2.2 Under terreng kan parkeringskjeller på ett eller flere plan i område Kl utvides inn i område K3. 

2.2.3 Bebyggelse over terreng tillates ikke i dette området. 

 

 

§3 Kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig/trafikkområde 

 

3.1 Område K2 0,5 daa Maks. TU=350 % 

 

3.1.1 I området kan det oppføres bygninger for de angitte formål. Formålsgrensen er også 

byggegrense. 

3.1.2 Mot offentlig rom skal bygningene ha skråtak med takvinkel 37°-42°. Skråtakene skal tekkes 

med rød teglstein. 

Maksimal tillatt gesimshøyde er kote 24,00. 

Maksimal tillatt mønehøyde er kote 31,00 

3.1.3 Alle fasader skal ha trepanel som dominerende fasademateriale. 

3.1.4 Parkeringsarealer som ligger under terrengnivå, skal ikke medregnes ved beregning av 

utnyttelsesgrad. 

3.1.5 Det stilles følgende krav til parkeringsdekning: 

Min. 1 plass pr. 50m2 forretning og kontor. 

Min. 1,5 plass pr. boenhet. 

Parkeringsdekningen for område K2 kan tillates løst helt eller delvis innenfor områdene Kl og 

K3. 

3.1.6 Hele eller deler av område K2 kan også nyttes til parkering i tilfelle omdisponering av 

eiendommen. 

 

 

§ 4 Byggeområde for offentlig forsamlingslokale 

 

4.1 Område O1 2,6 daa Maks. TU=250 % 

 

4.1.1 I området kan det oppføres offentlig forsamlingslokale, kulturhus, ungdomsklubb o.l. 

Formålsgrensene er også byggegrenser. 

4.1.2 Maksimal tillatt gesimshøyde er kote 20,0. 

Maksimal tillatt mønehøyde er kote 25,0. 

 

4.2 Område O2 0,2 daa 

 

4.2.1 I området kan det oppføres offentlig forsamlingslokale, kulturhus, ungdomsklubb o.l. 

Formålsgrensene er også byggegrenser. 

4.2.2 Reguleringsbestemmelsene for "Verneplanen", vedtatt av Risør bystyre den 22.10.91, sak 

61/91, med eventuelle framtidige endringer, gjøres gjeldende for området. 

 



 

§ 5 Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse 

 

5.1 Område B 2,6 daa 

5.1.1 Reguleringsbestemmelsene for "Verneplanen", vedtatt av Risør bystyre den 22.10.91, sak 

61/91, med eventuelle framtidige endringer, gjøres gjeldende for området. 

 

 

§ 6 Kombinert formål parkering/offentlig forsamlingslokale  

 

6.1 Område P/O 1,3 daa 

 

6.1.1 Området kan benyttes til offentlig parkeringsplass. 

6.1.2 Utformingen av parkeringsanlegget skal være slik at området også kan tjene som adkomst for 

sceneinngangen i Risør kulturhus. 

6.1.3 Ved behov for utvidelse av Risør kulturhus, kan området gjennom bystyrevedtak helt eller 

delvis omdisponeres til byggeområde for offentlig forsamlingslokale. 

Reguleringsbestemmelsene blir da de samme som for område O1. 

 

 

§ 7 Offentlig trafikkområde, torg 

 

7.1 Område T 0,4 daa 

 

7.1.1 Området skal benyttes som torg. Butikksenter i område Kl kan ha sin hovedinngang fra torget. 

7.1.2 Et mindre bygg for kiosk og/eller venteskur kan oppføres innenfor byggegrensen som er vist 

på plankartet. 

7.1.3 Vendesløyfe for buss inngår i torgarealet. Traseen, som er vist på plankartet, skal markeres i 

torgets overflate med gatestein el. 1, men uten nivåforskjell. Vendesløyfen skal bare benyttes i 

forbindelse med arrangementer i sentrum som innebærer at Krags gate stenges for trafikk øst 

for Skolegata. 

7.1.4 Kommunestyret kan fastsette nærmere retningslinjer for bruk av torget, herunder bruk av 

vendesløyfen. 

 

 

§ 8 Offentlig friområde 

 

8.1 Område F 8,4 daa 

 

8.1.1 Naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 

8.1.2 Det kan anlegges adkomst fra boligene i områdene Kl 

8.1.3 Fjellskjæring med høyde større enn 2,5m skal sikres med gjerde. Det må også gjennomføres 

inspeksjon og eventuelt sikringstiltak for å sikre mot ras fra skjæring ned på nedenforliggende 

områder. 

 

 

§ 9 Spesialområde, frisiktsone 

 

9.1 I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5m over tilstøtende veiers planum. 



Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring av: 

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET KRAGS GATE - SKOLEGATA - HASDALSGATA - 

SKOLEHEIA, RISØR KOMMUNE 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

Dato: 21.12.21, Alt 2 

 

§ 1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning. 

 

Reguleringsformål: 

1. Byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig 

2. Kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig/trafikkområde 

3. Byggeområde for offentlig forsamlingslokale 

4. Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse 

5. Kombinert formål offentlig forsamlingslokale/parkeringsplass 

6. Offentlig trafikkområde, gate med fortau 

7. Offentlig friområde 

8. Spesialområde bevaring av bygninger 

 

 

§ 2 Byggeområde for kombinert formål: bolig/forretning/kontor/offentlig 

 

2.1 Område Kl 5,5 daa Maks. TU=350 % 

 

2.1.1 I området kan det oppføres bygninger for de angitte formål. Formålsgrensen er også 

byggegrense. Byggegrense er vist mot parkeringsareal i øst. 

2.1.2 Mot nord, øst og vest skal bygningene ha skråtak med takvinkel 20°- 42°. Skråtakene skal 

tekkes med rød teglstein. 

Maksimalt tillatte gesimshøyder, og maksimal byggehøyde for den indre delen av området, er 

angitt på plankartet med kotehøyder. 

2.1.3 Området kan bebygges med en eller flere bygninger. Bygningsmassen skal ha en visuell 

oppdeling i avsnitt på 7,5-15m lengde, som harmonerer med oppdelingen av den tradisjonelle 

bebyggelsen i Risør sentrum. Både fasader og skråtakflater skal deles. Alle fasader skal ha 

trepanel som dominerende fasademateriale. 

Fotomontasjene som utgjør illustrasjonsmateriale til planen, tegning nr. A-17 A datert 

06.11.07 viser variasjoner i volumoppbygging og fasadeuttrykk. Denne legges til grunn og er 

retningsgivende illustrasjonef for den videre detaljering av prosjektet. 

2.1.4 1. etg., definert som den etasjen som har direkte inngang fra Krags gate. Her tillates 

salgslokaler og boliger. 

I underetg. skal det være salgslokaler i den delen som får fasade mot øst, med unntak av 

innkjøring til parkeringsanlegg. For øvrig benyttes underetasjen til parkering. Det tillates flere 

underetasjer til parkeringsformål. 

I 2. etg. tillates boliger, forretning, kontor og servicenæringer, herunder offentlige kontorer og 

tjenester. 

I 3. etg. tillates boliger, kontor og servicenæringer, herunder offentlige kontorer og tjenester. 

Over 3. etg. tillates boliger. 

2.1.5 Parkeringsarealer som ligger under terrengnivå, skal ikke medregnes ved beregning av 

utnyttelsesgrad. 

2.1.6 Vareleveranser inn i område Kl skal i hovedsak foregå fra område K3 og fra den ubebygde 

delen av Kl. 

2.1.7 Det stilles følgende krav til parkeringsdekning innenfor området: 

Min. 1 plass pr. 50m2 forretning og kontor. 

Min. 1,5 plass pr. boenhet. 



Den ubebygde delen av område Kl kan benyttes til parkering. Det skal anlegges 

parkeringsplasser i underjordisk anlegg for å dekke den delen av parkeringsbehovet som ikke 

kan dekkes på terreng. 

 

2.2 Område K3 0,4 daa 

 

2.2.1 På gateplan, i høyde med Krags gate, skal området benyttes til varelevering til område Kl. 

Området skal opparbeides slik at lastebiler kan vende innenfor området, slik at rygging ut i 

Krags gate ikke forekommer. 

2.2.2 Under terreng kan parkeringskjeller på ett eller flere plan i område Kl utvides inn i område K3. 

2.2.3 Bebyggelse over terreng tillates ikke i dette området. 

 

 

§3 Kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig/trafikkområde 

 

3.1 Område K2 0,5 daa Maks. TU=350 % 

 

3.1.1 I området kan det oppføres bygninger for de angitte formål. Formålsgrensen er også 

byggegrense. 

3.1.2 Mot offentlig rom skal bygningene ha skråtak med takvinkel 37°-42°. Skråtakene skal tekkes 

med rød teglstein. 

Maksimal tillatt gesimshøyde er kote 24,00. 

Maksimal tillatt mønehøyde er kote 31,00 

3.1.3 Alle fasader skal ha trepanel som dominerende fasademateriale. 

3.1.4 Parkeringsarealer som ligger under terrengnivå, skal ikke medregnes ved beregning av 

utnyttelsesgrad. 

3.1.5 Det stilles følgende krav til parkeringsdekning: 

Min. 1 plass pr. 50m2 forretning og kontor. 

Min. 1,5 plass pr. boenhet. 

Parkeringsdekningen for område K2 kan tillates løst helt eller delvis innenfor områdene Kl og 

K3. 

3.1.6 Hele eller deler av område K2 kan også nyttes til parkering i tilfelle omdisponering av 

eiendommen. 

 

 

§ 4 Byggeområde for offentlig forsamlingslokale 

 

4.1 Område O1 2,6 daa Maks. TU=250 % 

 

4.1.1 I området kan det oppføres offentlig forsamlingslokale, kulturhus, ungdomsklubb o.l. 

Formålsgrensene er også byggegrenser. 

4.1.2 Maksimal tillatt gesimshøyde er kote 20,0. 

Maksimal tillatt mønehøyde er kote 25,0. 

 

4.2 Område O2 0,2 daa 

 

4.2.1 I området kan det oppføres offentlig forsamlingslokale, kulturhus, ungdomsklubb o.l. 

Formålsgrensene er også byggegrenser. 

4.2.2 Reguleringsbestemmelsene for "Verneplanen", vedtatt av Risør bystyre den 22.10.91, sak 

61/91, med eventuelle framtidige endringer, gjøres gjeldende for området. 

 

 

§ 5 Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse 

 

5.1 Område B 2,6 daa 



5.1.1 Reguleringsbestemmelsene for "Verneplanen", vedtatt av Risør bystyre den 22.10.91, sak 

61/91, med eventuelle framtidige endringer, gjøres gjeldende for området. 

 

 

§ 6 Kombinert formål parkering/offentlig forsamlingslokale  

 

6.1 Område P/O 1,3 daa 

 

6.1.1 Området kan benyttes til offentlig parkeringsplass. 

6.1.2 Utformingen av parkeringsanlegget skal være slik at området også kan tjene som adkomst for 

sceneinngangen i Risør kulturhus. 

6.1.3 Ved behov for utvidelse av Risør kulturhus, kan området gjennom bystyrevedtak helt eller 

delvis omdisponeres til byggeområde for offentlig forsamlingslokale. 

Reguleringsbestemmelsene blir da de samme som for område O1. 

 

 

§ 7 Offentlig friområde 

 

7.1 Område F 8,4 daa 

 

7.1.1 Naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 

7.1.2 Det kan anlegges adkomst fra boligene i områdene Kl 

7.1.3 Fjellskjæring med høyde større enn 2,5m skal sikres med gjerde. Det må også gjennomføres 

inspeksjon og eventuelt sikringstiltak for å sikre mot ras fra skjæring ned på nedenforliggende 

områder. 

 

 

§ 8 Spesialområde, frisiktsone 

 

8.1 I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5m over tilstøtende veiers planum. 
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og torg, og mot øst.


