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1) Innledning 
 

1.1 FORMÅL OG HENSIKT MED PLANEN 
 
Planforslaget fremmes av Risør kommune v/ Risør utvikling og vekst (RUV) . Grunneier av 
planområdet er Risør kommune.  

Formålet med detaljreguleringsplanen for Randheia er å legge til rette for økt 
boligbygging. For å oppnå kommunens hovedmålsetning “vi skal vokse” og for å tiltrekke 
seg nye innbyggere, må kommunen til en hver tid kunne tilby attraktive og byggeklare 
boligtomter.  

Det planlegges for varierte boligtyper med en kombinasjon av eneboligtomter og 
fleremannsboliger. Planområdet består av store arealer avsatt til friområder, der 
tilgrensende område i nord og øst er statlig sikra friområde. Det skal legges til rette for 
økt tilgjengelighet til friområdene.   

 

1.2 PLANPROSESSEN OG POLITISKE VEDTAK  
 
RUV-prosjektet ble opprettet etter bystyrevedtak 29.01.2015 sak 3/15. I saken ble det 
belyst at utvikling av Randheiaplanen er en sentral del av RUV-prosjektet og skal bidra til 
å nå kommunens hovedmålsetning “vi skal vokse”. Planarbeidet innenfor RUV er 
organisert slik at en tverrfaglig prosjektgruppe arbeider med arealplanlegging og leier inn 
nødvendig kompetanse ved behov. I arbeidet med dette planforslaget har man 
samarbeidet med eksterne konsulenter for veiprosjektering, samt landskapsarkitekt og 
arkitekt.  

Randheia er i kommuneplanen fra 2014 avsatt til fremtidig boligområde.  Det ble meldt 
oppstart av detaljreguleringsplanen 18.05.2015. Varsel om oppstart er sendt til alle 
berørte statlige og regionale instanser, samt 65 naboer som blir berørt av 
reguleringsplanen. I tillegg er oppstartsmeldingen sendt til barnehager i området, og 
kunngjort i avisa, samt på kommunens hjemmeside. Det har vært en målsetning for 
planarbeidet å drive aktiv medvirkning utover plan- og bygningslovens bestemmelser.  

Etter at frist for merknader til oppstartsmeldingen gikk ut, arrangerte kommunen et 
informasjonsmøte om planarbeidet. Etter dette møtet ble det et ønske fra politikerne om 
en ny avklaring av boligområdet ettersom det var store protester fra naboer til planen.  

I henhold til politisk vedtak 26.11.2015 sak 155/15 ble det vedtatt følgende: 

1) Det påbegynte planleggingsarbeidet for området Randheia (B8 i kommuneplanen) 
fullføres med følgende endringer/tillegg: 
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a) De to tomtene nærmest Granitten tas ut av planen. Arealet reguleres til 
lekeplass/friområde. 

b) Det statlig sikra friområdet innenfor reguleringsplanen skal ikke bebygges men 
bevares til friluftsformål. Det skal i reguleringsplanen sikres tilgjengelighet til disse 
områdene. 

c) Resterende utbyggingsområde skal planlegges til et attraktivt boligområde. 
d) Rådmannen jobber videre med å utarbeide et konkret planforslag som skal 

framlegges politikerne sammen med en visuell modell som viser utbyggingens 
planlagte høyde og volum. 

 
På bakgrunn av politisk vedtak er det utarbeidet en egen illustrasjonsplan tilhørende 
reguleringsplanen, samt visuelle 3D utsnitt som viser hvordan bebyggelsen vil ligge i 
terrenget og i forhold til nabobebyggelsen. Dette har vært et nyttig arbeidsverktøy og vil 
bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for den videre prosessen.  
 
Planforslaget til Randheia ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av bystyret 31.03.2016 
sak. 40/16. Planforslaget lå ute til høring i over 6 uker.  
 
Etter høringsprosessen ble det gjort noen mindre endringer (revidert planforslag 
26.05.2016) basert på innspillene og merknadene som ble sendt inn:  
 
Plankart: det ble rettet opp i tegnetekniske ting, slik som benevnelser og visning av 
skråningsutslag/fylling. Avkjøring mot Caspersens vei har fått riktig utforming i henhold til 
Vegvesenets vegnormal. Parkeringsplassen har fått formålet o_ fremfor f_.  
Bestemmelser: I rekkefølgebestemmelsene er det tydeliggjort opparbeiding av veier og 
fortau. Det er også lagt til opparbeiding av G/S, samt enkel opparbeiding av lekeplass nr. 
2, GF3 i rekkefølgebestemmelsene. Det er satt maks etasjeantall på bygningene innenfor 
områdene for konsentrert bebyggelse. 
 
Detaljreguleringsplanen for Randheia ble deretter fremmet for sluttbehandling til 
bystyret 22.06.2016 sak. 111/16 der det ble vedtatt følgende: 
 
" Risør bystyre egengodkjenner detaljreguleringsplanen for Randheia i medhold av plan- 
og bygningslovens § 12-12.   
 
Plankart datert 26.05.2016 og bestemmelser datert 26.05.2016 godkjennes 
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2) Planstatus og rammebetingelser 
2.1 FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN OG EKSISTERENDE 
REGULERINGSPLAN 
 
Planområdet er i kommuneplanen fra 2014 i sin helhet avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse. Det foreligger en reguleringsplan på området som har institusjon som 
reguleringsformål, ettersom det tidligere  har vært aktuelt å bygge et 
rehabiliteringssenter i tre etasjer der det nå planlegges for boligbebyggelse. 
Reguleringsplanen fra 2005 har rettsvirkning foran kommuneplanen og er gjeldende frem 
til den erstattes av denne nye planen.  

Deler av planområdet er statlig sikra friområde. I begynnelsen av planprosessen ønsket 
man å få til et makebytte for å frigjøre dette arealet til utbyggingsformål. Fylkesmannen 
var på befaring for å vurdere området, og var i tvil om det burde gis tillatelse til et 
makebytte. Miljødirektoratet konkluderte med at området ikke kunne frigis. Senere 
vedtok også bystyret at det statlig sikra friområdet skulle forbli ubebygd, og at 
tilgjengeligheten til arealene skulle forbedres.  

 

2.2 REGIONALE PLANER OG RETNINGSLINJER 
 
Relevante regionale planer og rikspolitiske retningslinjer er først og fremst forankret i 
kommuneplanen som er det øverste styringsdokumentet i kommunen og som videre 
legger føringer for utforming av reguleringsplanen.  Statlig planretningslinje for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble vedtatt på samme tidspunkt som 
kommuneplanen og underbygger Randheias gunstige plassering.  Hensikten med disse 
retningslinjene er å sikre god steds- og byutvikling.  Målsettingene til planretningslinjene 
er følgende (utdrag fra punkt 3): 
 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer.   
 
Risør kommune har en veinorm som er benyttet ved utarbeidelse av reguleringsplanen.  
Denne er supplert med Vegvesenets håndbøker. 
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3) Beskrivelse av planområdet 
 

3.1 BELIGGENHET OG FYSISKE FORHOLD 
 
Randheia ligger ned mot Randvikstranda fra Caspersensvei og mellom etablerte 
boligområder, Granitten i vest og Leideren i Øst. Planområdet grenser også til Riggen og 
Røylen i nord.  Planområdet er sørvendt med svært gode solforhold og utsikt mot havet. I 
tillegg ligger Randheia i umiddelbar nærhet til flotte friområder på Randvik, skole, 
idrettsanlegg og med gangavstand til byen.  

Planområdet er avgrenset etter området som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse. I tillegg strekker planområdet seg ut mot Fv. 9 ettersom en utbygging vil 
kreve oppgradering av krysset mot fylkesveien. Hele planområdet er på ca. 90 daa, der 
friområder utgjør totalt ca. 50 daa. Ved utbygging av området skal de store friområdene 
være en viktig kvalitet for boligbebyggelsens uteområder, og tilgjengelighet til disse skal 
ivaretas og utbedres i forhold til dagens situasjon. Området er i dag sporadisk brukt til 
friluftsliv, og områdene avsatt til friområder har potensial til å bli enda mer attraktive.  

Planområdet er småkupert med skrint jord og en del synlig fjell.  Terrenget skråner mot 
sør og sørøst og kotehøyden i planområdet varierer mellom 60 og 70 innenfor 
byggeområdene.  

Bergarten i området er diorittisk gneis, og det er ikke registrert spesielle forhold i 
berggrunnen som krever ytterligere geologiske undersøkelser. 

Det er ikke registrert noen prioriterte arter eller naturtyper innenfor planområdet som 
særlig må hensyntas, men det er observert flere dyrearter innenfor planområdet som 
f.eks. rådyr. Avstanden fra bebyggelsen til naturreservatet på Randvikhalvøya er 350 – 
400 meter.  

Tilgrensende boligområder ble utbygget på 70-80 tallet. Riggen og Røylen i nord består av 
rekkehusbebyggelse. Både Leideren i vest og Granitten i øst består av større 
eneboligtomter, med bebyggelse i en til to etasjer der saltak og valm er fremtredende 
takformer.  

Det er to mindre myrer innenfor planområdet, og det er utarbeidet en avrenningsanalyse 
med tanke på overvann av nåværende forhold. Ut fra denne analysen er det gjort noen 
vurderinger om plassering av bebyggelsen, og satt noen byggegrenser.  
Avrenningsplanen skal ligge til grunn for videre rekkefølgekrav om godkjent plan for 
overvannshåndtering.  
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3.2 EKSISTERENDE TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR 
 
Randheia vil få kjøreadkomst fra Randvikveien (kommunevei 20) som går ned mot 
Randivkstranda, med avkjøring fra Caspersensvei  (fylkesvei 9) som er hovedveien over 
Viddefjell.   

Randvikveien er i dag tilkomstvei for to barnehager og kommunens renseanlegg. I tillegg 
er det noe trafikk knyttet til besøkende av Randvikstranda og naturområdene ved 
Randvikhalvøya.  Det er ikke etablert fortau langs Randvikveien.  

Alle bussrutene i Risør går via Viddefjell og Caspersensvei. Randheia ligger dermed i 
umiddelbar nærhet til kollektivtilbudet i kommunen.  

Kommunal vannledning ligger langs Randvikveien. Det er lagt til rette for tilkopling til 
avløpsledning ved sivbeddet, nedenfor planområdet. Denne ble etablert med tanke på 
rehabiliteringssenter den gangen det var aktuelt.  

Risør kommune har full barnehage dekning og god kvalitet på barnehager og skole. En 
utbygging av Randheiaområdet ligger innenfor kapasiteten som kan dekkes av 
eksisterende barnehager og skole. 
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3.3 NÆRHET TIL KOMMUNENS RENSEANLEGG OG SIVBED 
 
Planområdet ligger i nærheten av Risør kommunes renseanlegg og sivbed. Avstanden fra 
nærmeste planlagte bebyggelse til sivbeddet er 55-60 meter, og 13 høydemeter.   
 
Renseanlegget på Randvik ble åpnet for drift i 2002, og er et av få biologiske renseanlegg i 
Norge. Renseanlegget driftes med biologisk fosforfjerning der forholdende optimaliseres 
for vekst av spesielle bakterier som fjerner fosfor og organisk stoff fra spillvannet. Bio-
slammet tas så ut som overskuddslam sammen med sedimenterbart stoff som går videre 
til slambehandling i plantebasert sivbed med 8 basseng. Vegetasjonen i sivbedet er 
vesentlig både for drenering, avvaning og stabilisering av slammet, samt slamlufting. Ved 
oppstarten av renseanlegget ble det rapportert klager på lukt fra naboer. Grunnen til 
denne luktproblematikken var delvis driftsutfordringer i starten, samtidig som det tar en 
stund før vegetasjonen i sivbedet er etablert. Siden utfordringene ved oppstart, har 
renseanlegget blitt driftet på en god måte, uten at spesiell luktproblematikk har blitt 
meldt inn de senere årene.  
 
Det er flere ting som kan påvirke eventuell lukt fra sivbedet. Driften av anlegget vil spille 
inn, sammen med årstid, værforhold og topografiske forhold.  

Det er spesielt om våren at det kan forekomme lukt fra sivbeddet. Når sivplantene spirer 
om våren blir det tatt ut mye slam av renseanlegget. Dette gjøres for å vanne opp og 
gjødsle slik at sivet får best mulig grunnlag for god vekst. 

 Ut fra de topografiske forholdende vil de nærmeste boligene kunne bli berørt av lukt når 
dette forekommer og vindretningen kommer fra sør eller sørøst. Det virker modifiserende 
på lukten at bebyggelsen ligger vesentlig høyere enn sivbedet med en avbøyning i 
terrenget. 

Slik som renseanlegget driftes i dag, er det ikke knyttet stor luktproblematikk til 
virksomheten, og det ansees som forsvarlig å planlegge for bebyggelse med nærhet til 
sivbedet.  Man må likevel være opplyst om at det kan inntreffe spesielle hendelser som 
gjør at det kan bli fare for lukt. Gode driftsrutiner  er spesielt viktig for hindre dårlige 
forhold for sivplantene. Verst tenkelige situasjon er at det skal komme stoffer med 
avløpet som fører til at sivplantene dør. Da oppstår en situasjon som kan genere lukt over 
en periode.  

Denne våren skal kommunen i gang med å bytte ut slammet i et av bassengene til 
sivbedet. Planen er å bytte ut et basseng hvert år over en åtteårs periode. Om dette vil 
generere lukt, vet man ikke før arbeidet igangsettes.  
 
Naboer har tidvis klaget over fluer som de mener kommer fra sivbedet. På grunnlag av 
dette sendte kommunen for noen år siden fluer til undersøkelse ved Universitetet i Ås, 
der tilbakemeldingen var at dette ikke var slamfluer ettersom de normalt ikke er 
flyvedyktige mer enn ca.  50 meter. Dersom fluer er et vedvarende problem for 
omkringliggende boligbebyggelse vil man måtte vurdere å gjøre nærmere undersøkelser 
og eventuelt gjennomføre tiltak.  
 
Luktproblematikken er også vurdert i forbindelse med Ros-analysen og det er lagt inn et 
felt i plankartet regulert til vegetasjonskjerm som skal fungere som en buffersone mellom 
bebyggelsen og sivbeddet –GV. 
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4) Beskrivelse av planforslaget 
 

4.1 REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til følgende formål i henhold til plan- og bygningsloven § 12-5. 
Hensynsoner ivaretas med egne bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven § 
12-6.  
 
Bebyggelse og anlegg  
Område for frittliggende småhusbebyggelse        BFS 
Område for konsentrert småhusbebyggelse        BKS 
Lekeplass                                                                     BLK 
 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjørevei                                                   o_SKV1- o_SKV4 
Fortau                                                      o_SF1 – o_SF2 
Gang/Sykkelvei                                      o_SGS1 – o_SGS3 
Annen veigrunn                                     SVT 
Parkeringsplass                                      f_SPA 
Felles adkomst                                       f_SV 
 
Grønnstruktur 
Turvei                                                       GT_1 – GT_3 
Friområde                                               GF1 – GF3 
Vegetasjonsskjerm                                GV 
 
Hensynsoner 
A. Sikringssone, frisiktsone H140_1 – H140_7 
B. Bevaringssone, sone med særlig hensyn til friluftsliv (Statlig sikra friområde). 

H530 

4.2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
Frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert bebyggelse 
Innenfor reguleringsplanen er det planlagt områder for frittliggende småhusbebyggelse 
(BFS) og konsentrert bebyggelse (BKS). I planleggingen har intensjonen vært å legge til 
rette for både attraktive enebolig tomter og attraktive tomter for 
leiligheter/fleremannsboliger. Variasjon har vært et nøkkelord, både i form av 
tomtestørrelse, beliggenhet og boligtype for å skape et boligfelt med som passer for ulike 
befolkningsgrupper. Antall boligenheter som kan utbygges totalt, vil i stor grad være 
avhengig av hvor mange enheter det legges til rette for innenfor områdene avsatt til 
konsentrert bebyggelse.  Det legges til rette for 12 eneboligtomter og 4 større områder 
for konsentrert bebyggelse.  
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Reguleringsplanen legger opp til stor grad av valgfrihet for boligtyper og utforming.  
Kommuneplanens bestemmelser om tilgjengelighet videreføres til reguleringsplanen, slik 
at 50 % av boligene innenfor hvert område for konsentrert bebyggelse skal være 
tilgjengelig i hovedetasjen, innenfor reglene i TEK 10. Dette gjelder også for adkomst og 
uteoppholdsareal i forbindelse med den tilgjengelige boenheten. For områdene for 
frittliggende småhusbebyggelse skal alle boligene være tilgjengelige i hovedetasjen 
innenfor reglene i TEK 10.  
 
Innenfor områdene avsatt til frittliggende småhusbebyggelse er tomteinndeling fastsatt i 
plankartet. Dette er tomter som skal bebygges med eneboliger og tomannsboliger. På de 
større tomtene, fortrinnsvis over 1 daa, tillates oppføring av tomannsboliger. Krav til 
parkering og utnyttelsesgrad må likevel oppfylles.  
 
Parkeringskrav er differensiert ut fra boligtype. Generelt er parkeringskravene i planen 
strengere enn kommuneplanens bestemmelser ettersom erfaring tilsier at de fleste 
husholdninger i dag har 2 biler.  
 
Innenfor områdene avsatt til konsentrert småhusbebyggelse kan det oppføres 
fleremannsboliger, fortrinnsvis to- og firemannsboliger. Før det gis byggetillatelse 
innenfor et område skal det foreligge godkjent utomhusplan som angir detaljert hvordan 
området skal utnyttes. Hustypene innenfor hvert område skal harmonere i arkitektur og 
utforming.  
 
Utnyttelsesgraden innenfor planområder er satt til henholdsvis 30 % BYA for BFS 
områdene, og 40 % BYA for BKS områdene. I kommuneplanen har man fastsatt et 
minsteuteoppholdsareal på 200m2 pr enebolig og 100 pr. enhet ved fleremannsboliger. 
Ettersom tomtene er såpass romslige vil prosentvis utnyttelsesgrad uansett oppfylle disse 
kravene, og ivaretar en lavere utnyttelsesgrad i området totalt, enn om man skulle 
videreført bestemmelsene fra kommuneplanen  
 
Plassering av boligene 
Der det i planen er satt byggegrenser er dette av spesielle  hensyn. Det kan være med 
hensyn til landskapet, naboer, nærhet til vei eller med tanke på naturlige avrenninger i 
terrenget. Byggegrensene ivaretar også at gode utearealer med mye sol og lys ikke blir 
bebygget. 
 
Der det er satt byggegrenser skal hele bebyggelsen plasseres innenfor denne.  Utenfor 
byggegrensene kan det opparbeides uteoppholdsareal som inkluderer plattinger ol. samt 
parkering. Mindre terrenginngrep kan tillates dersom det er nødvendig for å opparbeide 
et egnet uteoppholdsareal. Byggegrenser mot kommunal vei tar utgangspunkt i 3 meter 
fra veikant. Ved veikryss er byggegrensa tilpasset behovet for oversikt i krysset. Der det 
ikke er satt byggegrenser i planen, gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser om 
avstand. 
 
Bebyggelsen og byggegrensene er satt med bistand fra landskapsarkitekter som har 
utarbeidet en illustrasjonsplan og 3D utsnitt: 
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For tomtene innenfor BFS1, 3, 4 og 5 er byggegrensa satt med hensyn til naboer i 
Mesanen, for hindre utsiktstap ved å trekke bebyggelsen så nærme fjellet som mulig. For 
tomt 3 ,4 og 5 er plasseringen også spesielt viktig med tanke på avrenning av nedbør fra 
nord.  BFS4, tomt 11 har byggegrense som hindrer uheldig landskapsvirkning. Det samme 
gjelder for BKS1.  
 
Ettersom kotehøydene innenfor hver tomt er varierende, skal all bebyggelse tilpasses 
terrenget.  
 
Areal til lekeplass 
Areal til lekeplass er valgt med bakgrunn i gode solforhold og sentral beliggenhet med 
potensial for et godt lekemiljø. Arealet på dette området er ca. 400m2 og tilfredsstiller 
dermed kommuneplanens minstekrav på 200m2 for hver 25. bolig. BLK er tenkt som en 
lekeplass for mindre barn, som skal tilrettelegges med flere lekeapparater der minst 50 % 
av området inkludert adkomst skal være universelt utformet. Rekkefølgekrav om 
lekeplass skal ivareta at denne er ferdig opparbeidet før boliger i området tas i bruk.  
 
I tillegg er GF3 tenkt benyttet som kombinert friluftsformål og lek for eldre barn, med 
mindre grad av tilrettelegging og faste installasjoner. Dette området er på ca. 5 daa, og 
kan brukes både av skoler/barnehager i tillegg til beboere i nærområdet.  Enkel 
opparbeidelse av området er tatt med som et rekkefølgekrav.  
 

4.3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
Interne veier, avkjøring og fortau.  

Veiene innenfor planområdet skal være offentlige med unntak av f_SV som skal være 
felles adkomstvei for tomtene 2,3 og 4 innenfor BFS1. Disse tomtene skal felles ha ansvar 
for opparbeiding og vedlikehold av veien.  

O_SKV1 (Randvikveien) er samleveien ned mot Randvik og til Randheia. Denne må 
utbedres i forhold til avkjøringa fra fylkesveien og ned til og med avkjøringen til o_SKV4. 
Av hensyn til trafikksikkerhet for myke trafikanter og for å sikre trygg skolevei skal det 
etableres fortau langs Randvikveien og langs hovedatkomsten til boligfeltet, o_SKV2.   

Ved varsel om oppstart ble ikke planavgrensningen trukket helt ut til fylkesveien, 
ettersom den kun fulgte området som ble avsatt til fremtidig boligbebyggelse i 
kommuneplanen. Likevel omhandlet høringsuttalelsene avkjøringen, og avgrensinga 
fraviker ikke reguleringsplanen fra 2006 som er gjeldende for området.  Denne mindre 
endringen i avgrensinga, medfører ikke flere berørte naboer i forhold til oppstart, og en 
har dermed vurdert det slik at det ikke er nødvendig å melde ny oppstart av 
reguleringsplanen. 

Bredden på Randvikveien, o_SKv1  med fortau vil være 5,5 meter for selve kjørefeltet, 2,5 
meter fortau og 1,5 meter sideareal på hver side av veien. Inkludert skulder blir veiarealet 
totalt 11,5 meter i bredden. For hovedatkomsten, o_SKV2 vil kjørefeltet være  4,5 meter 
og samlet bredde blir da 10,5 meter.  
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Avkjøring fra SKV1 og nordligste delen av SKV2 er bevisst lagt delvis innenfor et område 
som i utgangspunktet er statlig sikra friområde. Grunnen til at avkjøringen er lagt slik, er 
for å oppnå best mulig avkjøring til boligfeltet fra Randvikveien med sikt og stigning. 
Alternativt kunne en flytta avkjøringen 15 meter lengre syd for å unngå arealet som er 
statlig sikra ved eiendomsheftelse. Da ville avkjøringen fått en stigning som ikke er 
optimal og ville krevd mer terrenginngrep i form av sprenging. Ettersom det arealet som 
vil berøres av avkjøringen ikke ansees som spesielt verdifullt friareal, eller hindrer 
tilgjengelighet til øvrige deler av det statlige sikra friområdet, ansees dette som en mer 
hensiktsmessig løsning av samfunnsmessige og planfaglige hensyn. Det er kun ca. 350m2 
av det statlig sikra friområdet som berøres av en slik avkjøring. Kommunen er innforstått 
med at denne avkjøringsløsningen krever samtykke fra staten v/miljødirektoratet.  
Parkering, f_SV skal være gjesteparkering til boligfeltet, og skal fungere som 
parkeringsplass for de som ønsker å benytte seg av friområdene vest for 
parkeringsplassen.  Dette skal bidra til å kompensere for de ulempene det medfører å 
legge noe av avkjøringen innenfor det statlig sikra friområdet. I tillegg vil kommunen påse 
at det settes opp skilt for å gjøre publikum oppmerksom på friområdet.  

O_SKV3 og o_SKV4 er beregnet for mindre trafikk og skal ha en veibredde på 4,5 meter og 
1,5 meter grøft på hver side av veien. Inkludert skulder utgjør dette en totalbredde på 8 
meter.  

Annet veiareal 

Annet veiareal er lagt inn med en standard bredde på 1,5 meter med tanke på fyllinger, 
veivedlikehold og snørydding. Det er i tillegg avsatt areal til en snuhammer ved enden av 
SKV2 som kan brukes til deponi for snø vinterstid ved behov, samtidig som den ivaretar 
stiadkomst fra Leideren, på sommerstid. Dette er trassen til den gamle lysløypa som har 
vært i området tidligere.  

Gangveier 

Gangveiene som er regulert i planen skal opparbeides med fast dekke og en totalbredde 
på 6 meter, der gangfeltet utgjør 2,5 meter. Skulder med og sideareal på hver side utgjør 
3,5 meter.  

Ved opparbeiding av nye gangveier skal universell utforming ligge til grunn. 
Opparbeidelse av o_SGS2 sikres gjennom rekkefølgekrav.  

Vann, avløp og overvann. 

Boligfeltet skal tilkoples det kommunale vann – og avløpsnettet. Det er fastsatt et 
rekkefølgekrav som skal ivareta den tekniske utførelsen av dette.  

 

4.4 GRØNNSTRUKTUR 
 
Innenfor områdene GF1 og GF2 skal det tillates alminnelig tynningshogst i samråd 
med kommunen. Det er også ønskelig at det kan legges til rette for økt bruk av 
friområdene ved enkel tilrettelegging og rydding av stier.   
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GV, er en buffersone mellom nærmeste bebyggelse og kommunens sivbed. I dette 
området tillates ikke hogst ettersom vegetasjonen skal bevares og har en funksjon i 
forholdt til eventuell lukt fra sivbeddet. Innenfor denne sonen kan man om nødvendig 
også plante mer vegetasjon dersom dette er hensiktsmessig.  

GF3 skal ha kombinert formål, friområde og lekeplass for større barn. Det skal være tillatt 
med mindre tilretteleggingstiltak, men det kan oppføres gapahuk, grillplass, benker ect. I 
høringsprosessen har det kommet frem at skolen og barnehager benytter seg av deler av 
planområdet. Flere av barnehagene og skolen tar turene sine hit ettersom det er godt 
tilgjengelig for både større og mindre barn. Det er viktig at det i nærmiljøet finnes arealer 
hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø tilpasset forskjellige årstider og 
forskjellige aldere. 

Turveiene innenfor planen er eksisterende stier og skal ikke opparbeides utover noe enkel 
rydding og tilrettelegging.  

4.5 HENSYNSONER 
 
Sikringssone, frisiktsone H140_1 – H140_7  

Siktlinjene ved kommunal vei er satt med bakgrunn i kommunens veinorm som sier 30 x 
4m frisikt. Ved avkjøring til fylkesveien, tilfredsstiller siktsonen vegvesenets vegnormaler. 
Innenfor siktsonene skal det ikke være vegetasjon over 0,5 meter. Beplantning på egen 
eiendom (ikke hekk eller trær) tillates hvis denne ikke er høyere enn 0,5 meter over 
tilstøtende veiers nivå. 

Ved gangveiene er det lagt inn frisiktsone på 3 x 10 meter.  
 
Bevaringssone, sone med særlig hensyn til friluftsliv (Statlig sikra friområde). H530 er lagt 
inn i planen for å legge et særlig vern på det statlig sikre friområdet.  
 
En ønsker likevel å kunne legge til rette for tiltak som fremmer friluftsliv i området. Det er 
derfor laget egne bestemmelser til hensynsonen.  
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5) Virkninger av planforslaget 
Reguleringsplanen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning i forbindelse med 
oppstartsmeldingen og det ble der konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes 
ettersom området ikke innebærer nye utbyggingsområder i forhold til gjeldende 
kommuneplan og er konsekvensutredet på et høyere plannivå.  I tillegg er området 
allerede regulert til utbyggingsformål. Planen vil ikke gi vesentlige virkninger på miljø- og 
samfunn og utløser dermed ikke krav om planprogram i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-1.   

Nedenfor vurderes virkninger av planforslaget. 
 

5.1 PLANFAGLIGE VURDERINGER OG ESTETIKK 
Husbanken gjorde i 2008 en analyse om boligbehov i Risør kommune. Rapporten viste at 
det var mange små husholdninger i kommunen, med kun 2 personer pr. bolig. Husbanken 
mente også den gangen at Risør kommune ville gå mot en utvikling der det kun bor 1,7 
personer pr. bolig, først og fremst på grunn av en stor andel eldre. Generelt pekte 
husbanken på at det er behov for en variert boligmasse i Risør fremover. Årlig anslått 
behov for nye boliger i Risør kommune der man ikke regner med tilflytting, er 35 nye 
boligenheter pr. år. Der utgjør skilsmisser et behov for 10 enheter, barn som flytter ut 
trenger 10 enheter årlig, og behovet blant innvandrere av ulike kategorier er 15 
boligenheter. Dermed vil Risør kommune få et økt behov for boliger i årene fremover, og 
spesielt flermannsbolig/leiligheter med livsløpsstandard og universell utforming. Dersom 
Risør kommune skal i vareta dette behovet og samtidig kunne tiltrekke seg nye 
innbyggere, må man være i forkant og planlegge for nye attraktive boligområder.  
 
Randheia ligger naturlig som fortettingsområde mellom eksisterende boligfelt. Avstanden 
til Risør sentrum er 2 km, mens avstand til skole og idrettsanlegg er ca. 500 meter. 
Kollektivtilbud ligger i umiddelbar nærhet.  Lokaliseringen er dermed godt egnet for 
boligutvikling ur fra et planfaglig perspektiv, intensjonen i kommuneplanen og 
folkehelseperspektivet.  Større friområder ligger nær planområdet, og det er flere 
sammenhengende stier i området. I reguleringsplanforslaget er det tilstrebet å bevare 
tilgjengelighet til stier, og at man kan gå via veien i boligfeltet for å benytte tilnærmet 
samme turløypetrassè som i dag. Øst for lekeplassen er det avsatt areal som skal ivareta 
tilgjengelighet til en sti som går fra Leideren. Deler av den gamle lysløypa som går i 
området er ivaretatt som en turvei i plankartet. Gangveien som i dag går fra Granitten er 
svært mye brukt og skal bevares som en gangvei mellom de to områdene.  
 
Noen naboer vil få endret utsikt i forhold til dagens situasjon. Derfor er det gjort en 
vurdering av utsiktsforholdene.  Slik planforslaget foreligger, er det ingen ny bebyggelse 
som direkte skal hindre utsikten til bakenforliggende bebyggelse.  
 
Illustrasjonene nedenfor viser endringene i utsiktsbildet fra Mesanen og fra Gneisen i 
personhøyde ved hagen til de eiendommene som ligger nærmest planområdet.  
Illustrasjonen viser boligenes maksimalt tenkelige høyde utfra reguleringsbestemmelsene 
om høyde og planeringskote.  Ved illustrasjonene er det tatt bort noe vegetasjon. I 
virkeligheten er det mer vegetasjon mellom nabotomtene og den nye bebyggelsen.  
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Fra Mesanen 3a, avstand til bebyggelse ca. 40 meter. 
 

 
Fra Mesanen 1 F, avstand til bebyggelse ca. 45 meter.  
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Fra Gneisen 3, avstand til bebyggelse ca. 70 meter. 
 
Byggeområdene bygges i flere nivåer, men fjell i bakgrunnen slik at silhuettvirkning 
unngås. Det er tilstrebet å utarbeide en plan godt tilpasset landskapet og omgivelsene.  
 
 

 
 
 
 

5.2 MILJØ OG KLIMA 
 
Kommunen skal ved utøvelse av offentlig myndighet se til at prinsippene i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven ivaretas. Det vil si at beslutninger skal bygge på vitenskapelig 
kunnskap, det skal tas sike på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet gjennom 
føre-var-prinsippet, tiltak skal vurderes opp i mot en samlet belastning på økosystemet, 
kostnader skal bæres av tiltakshaver og det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder. Det er ikke registrert noen prioriterte arter eller naturtyper i området. En 
utbygging på Randheia vil ikke kunne gi negative konsekvenser for 
friområdet/naturreservatet på Randvik og området rundt Randvikhalvøya ettersom 
avstanden fra utbyggingsområdet til naturreservatet på Randvikhalvøya er over 250 
meter fordelt på 50 høydemeter.  
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Rekkefølgekravet om at kommunen skal godkjenne teknisk plan for vann og avløp samt 
overvann før det gis tillatelse til utbygging, vil være med å kvalitetssikre  de tekniske 
løsningene i forhold til miljøbelastning.  
 
En boligutbygging vil i seg selv ikke være klimanøytral. Likevel ansees Randheias 
plassering å være gunstig ettersom man ikke vil være avhengig av personbil for å komme 
til servicefunksjoner, skole, arbeid og kollektivtilbud. Ved utbedring av Randvikveien fra 
boligfeltet til krysset ved Caspersensvei bør det vurderes å belyse hele Randvikveien til 
Randvikstranda av hensyn til trafikk, barnehager og med tanke på turgåing.  
 

5.3 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 
Det er ikke gjort noen arkeologiske registreringer i området. Arkeologene hos 
fylkeskommunen har vurdert området, og vil ikke foreta ytterligere arkeologiske 
undersøkelser. Det legges inn en bestemmelse i reguleringsplanen dersom det skulle 
dukke kulturminner. Planområdet består ikke av kulturlandskap, eller berører 
landbruksinteresser.   

 

5.4 BARN, UNGES, FUNKJSONSHEMMEDE OG ELDRES 
INTERESSER. 
I planforslaget er det avsatt tilstrekkelig lekeareal. Det er i tillegg tilstrebet å finne gode 
arealer til formålet, som ivaretar barns behov for lek og utfoldelse i ulike aldersgrupper. 
Det er krav om at lekeplassen for mindre barn, skal være universelt utformet på 50% av 
arealet. Det er også krav om tilgjengelige boenheter på 50% innenfor hvert felt av 
konsertert bebyggelse, og  alle boligene innenfor områdene avsatt til frittliggende 
boligbebyggelse. På den måten sikres boliger med livsløpsstandard, som er positivt både 
for eldre og de med nedsatt funksjonsevne. Ellers er variasjonen i boligbebyggelsen viktig 
for å imøtekomme boligbehov hos ulike befolkningsgrupper.  Områdene innenfor 
planområdet som benyttes av barnehager og skoler, vil fremdeles være tilgjengelige.  
Eldrerådet har vært positiv til reguleringsplanen.  
 
 

5.5 FOLKEHELSE 
 
Folkehelse er et gjennomgående tema i gjeldende kommuneplan. Planlegging av boliger 
med nærhet til friområder, sjøen, skole, barnehager og lekeplasser er spesielt viktig for 
barnefamilier. Det er planlagt møteplasser og grøntområder innenfor planområdet, som 
sammen med romslige tomter, mye luft mellom husene, og gode utearealer med mye sol 
vil bidra til å skape et godt bomiljø. Gode bomiljø er viktig for å fremme folkehelse og 
trivsel i befolkningen. Nærheten fra Randheia til turområder, servicefunksjoner og 
idrettsanlegg kan ha betydning for deltagelse i fysisk aktivitet og i samfunnet for øvrig.  
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Vedlegg 1: ROS-Analyse 
 
ROS- analysen er laget i forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplanen 
for Randheia, som planlegges for boligformål i samsvar med kommuneplanens 
arealdel.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres ved utarbeidelse av planer for utbygging, eller selv 
foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 
slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller 
sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jmf. §§ 11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i 
sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Formålet med ROS-analysen er å avdekke potensielle farer og forebygge uønskede 
hendelser ved å innarbeide tiltak i reguleringsplanen. 

ROS-analysen er utført av en tverrfaglig gruppe.  

 

Metode: risikomatrise  
 
Risiko kan defineres som sannsynligheten for at noe skjer multiplisert med 
konsekvensen av om det skjer. En lite sannsynlig hendelse kan altså representere en 
stor risiko dersom konsekvensene er store nok. 
 
 
 
Tabell 1: Risikomatrise 
Sannsynlighet/ 
Konsekvens 

Lite farlig (1) Farlig (2) Kritisk (3) Katastrofal (4) 

Meget 
sannsynlig (4) 

4 8 12 16 

Sannsynlig (3) 
 

3 6 9 12 

Mindre 
sannsynlig (2) 

2 4 6 8 

Lite sannsynlig 
(1) 

1 2 3 4 

 
 
Når hendelsene er plassert i matrisen regner man ut en poengsum ved å multiplisere 
konsekvens og sannsynlighet. Poengsummene kan inndeles slik: 
 

 8-16 (rød farge):  Høy risiko. Vil oftest kreve strakstiltak. 
 

 4-6 (gul farge): Middels risiko. Risikoreduserende tiltak må vurderes. 
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 1-3 (grønn farge): Liten risiko. Oftest ikke nødvendig å iverksette  

risikoreduserende tiltak, så lenge krav i lov og 
forskrift er oppfylt. 

 
Skalaene for henholdsvis sannsynlighet og konsekvens forklares i tabellene under: 
Konsekvensene hendelen kan få vurderes ut fra kriteriene liv/helse, 
materielle/økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner.   
 
Tabell 2: Skala for sannsynlighet 
Vurdering Beskrivelse Poeng 
Lite sannsynlig En gang hvert 50. år eller sjeldnere 

 
1 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10. år og en gang 
hvert 50. år 
 

2 

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 
10. år 
 

3 

Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år 
 

4 

 
 
 
Tabell 3: Skala for konsekvens 
Vurdering Beskrivelse Poeng 
Lite farlig Ingen skade på mennesker 

Små materielle skader 
Ingen miljøskader 

1 

Farlig Skader, men ikke livstruende 
Moderate materielle skader 
Noe skader på miljøet 

2 

Kritisk Livstruende 
Betydelige materielle skader 
Alvorlige skader på miljøet 

3 

Katastrofal Fare for tap av flere liv 
Store materielle ødeleggelser 
Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet 

4 

 
 
Noen hendelser egner seg ikke for en sannsynlighetsgradering på oversiktsnivå. 
Noen hendelser er det tilstrekkelig å vurdere om hendelsene kan inntreffe eller 
ikke. Ved slike hendelser skal konsekvensene legges til grunn og tiltak for å hindre 
hendelsen blir viktig.   
 
 
Før utbygging 
 
Hendelser/poten
sielle farer 

Aktuelt? sannsyn
lighet 

Konsekv
enser  

Risiko Kommentar/tiltak  
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Flom, erosjon,  
Isgang 
 

 
 

   Planområdet ligger på 
høydekote mellom 60-
70. Hendelsene er 
dermed ikke relevant 
pga. topografien.  

Ekstrem nedbør  3 1 3 Konsekvensene vil ikke 
være betydelige før 
utbygging. Ingen 
materielle skader.  

Overvann  3 1 3 Konsekvensene vil ikke 
være betydelige før 
utbygging. Ingen 
materielle skader. 

Stormflo Nei    Ikke relevant grunnet 
høyde over havet.  

Skred  1 
 

1 1 Det er ikke registrert 
rasfare eller løsmasser i 
området.   

Skog/gressbrann Kan 
inntreffe. 
Vanskelig å 
sannsynligh
etsberegne
.  

 2  En skogbrann kan gi 
skader på naturen og 
miljøet. Det er kort 
utrykkningstid til 
området.  

Støy Nei.    Det er ingen støykilder i 
nærheten av 
boligfeltet.  

Trafikkulykke Kan 
inntreffe, 
men 
vanskelig å 
sanssynligh
etsberegne 

 2  På eksisterende vei ned 
mot Randvik er det 
relativt lav fartsgrense 
og ved en trafikkulykke 
vurderes til å gi 
moderate skader. Det 
må gjøres 
trafikksikkerhetstiltak 
ved utbygging som 
følge av økt trafikk.  

Ødeleggelse av 
kritisk 
infrastruktur 

 1 1  Dersom noe skjer med 
veien slik at denne blir 
stengt til kommunens 
renseanlegg og 
barnehager kan dette 
gi konsekvenser, men 
er ikke betegnet som 
en farlig situasjon, så 
lenge ikke en slik 
hendelse skulle 
inntreffe samtidig med 
øvrige hendelser som 
f.eks brann.  

Forurensing i 
form av lukt fra 
kommunens 
sivbed 

 4 1 4 Sannsynlig at kan 
oppstå i bestemte 
perioder i året, men 
det er ikke knyttet fare 
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til dette.  Før utbygging 
er dette ikke 
sjenerende.  

Terror Nei.    Området vurderes ikke 
som et aktuelt 
terrormål. 

Vind, orkan  2 1 2 Kan forekomme i 
sjeldne tilfeller. Vil ikke 
gi store konsekvenser 
før en utbygging.  

Husbrann Nei    Ikke aktuell før 
utbygging av området.  

Radon Nei    Radon blir først aktuelt 
ved utbygging og 
gassen konsentreres i 
en bygning.  

 
Etter utbygging: 
 
Hendelser/poten
sielle farer 

Aktuelt? sannsyn
lighet 

Konsekv
enser  

Risiko Kommentar/tiltak  

Flom, erosjon, 
isgang 

Nei    Planområdet ligger på 
høydekote mellom 60-
70. Hendelsene er 
dermed ikke relevant 
pga. topografien. 

Ekstrem nedbør  3 1 3 Store snømengder og 
vannmengder kan gi 
materielle skader, men 
vurderes som lite farlig 
ettersom bygningene 
dimensjoneres i 
henhold til teknisk 
forskrift og 
konstruksjonene skal 
tåle snømengdene.  I 
reguleringsplanen 
avsettes areal for 
snødeponi ved større 
snømengder.  

Overvann  3 2 6 Ved klimaendring, økt 
nedbør og endring av 
terrenget ved 
utbygging, kan det 
forekomme 
problematikk i forhold 
til overvann, men dette 
vurderes som 
moderate skader. Det 
gjøres tiltak i form av 
landskapsanalyse for 
kartlegging av 
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vannveier, i tillegg 
stilles det krav om 
teknisk plan, også for 
overvann før det gis 
tillatelse til bygging. 
Enkelte byggegrenser 
er satt med tanke på å 
holde flomveier åpne.  

Stormflo Nei.    Ikke relevant grunnet 
høyde over havet. 

Skred  1 1 1 Det er ikke registrert 
rasfare eller løsmasser i 
området.  Slike 
områder er lagt inn i 
kommuneplankartet.  

Skog/gressbrann Kan 
inntreffe, 
men 
vanskelig å 
sannsynligh
etsberegne
. 

 2  Skader ansees som 
moderate. Det er kort 
uttrykningstid til 
boligfeltet og alle veier 
dimensjoneres for 
utrykningskjøretøy. 
Vannkilde i nærheten.  

Støy Ja, i 
utbyggings
perioden 

4 1 4 Det kan forekomme 
støy for en begrenset 
periode, mens feltet 
bygges ut. Det er gjort 
tiltak i 
reguleringsplanen for å 
sikre utbyggingstakten, 
samtidig forutsetter 
man at utbyggere 
forholder seg til øvrige 
lovverk og arbeidstid 
med tanke på støy.   
 

Trafikkulykke Kan 
inntreffe, 
men 
vanskelig å 
sannsynligh
etsberegne 

 2  Innenfor planområdet 
vil det være relativt lav 
fartsgrense (30) og en 
trafikkulykke  vurderes 
å gi moderate skader. 
Ettersom trafikken i 
området øker, gjøres 
tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten også 
på eksiterende vei. 
Randvikveien skal 
oppgraderes med 
fortau for trygg 
skolevei, samtidig 
utbedres kryss for 
bedre sikt.  

Ødeleggelse av 
kritisk 
infrastruktur 

 1 1 1 Det vil gi konsekvenser 
for boligfeltet dersom 
vei/vann/avløp skulle 
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bli ødelagt, men dette 
vurderes som lite farlig 
så lenge det ikke 
inntreffer samtidig med 
andre hendelser som 
brann el.l.  ved brudd 
på veien, er det likevel 
gangavstand til de 
fleste nødvendige 
funksjoner.  

Forurensing i 
form av lukt fra 
kommunens 
sivbed 

 4 1 4 Sannsynlig at kan 
oppstå i bestemte 
perioder i året, men 
det er ikke knyttet fare 
til dette. Lukt er 
subjektivt, vanskelig å 
måle og dermed ingen 
grenseverdi. Det legges 
likevel inne et formål i 
planen for 
vegetasjonskjerm 
mellom sivbeddet og 
den nærmeste 
bebyggelsen. 

Terror Nei    Området vurderes ikke 
som et aktuelt 
terrormål. 

Vind/orkan  2 2 4 Kan forekomme i 
sjeldne tilfeller. 
Dersom det inntreffer 
kan det gi moderate 
skader dersom trær 
velter, eller 
bygningsdeler blir tatt 
av vinden.  

Husbrann Kan 
inntreffe, 
men 
vanskelig å 
sannsynligh
etsberegne  

 4  En husbrann kan i 
verste fall gi 
konsekvenser for tap 
av liv. Det er flere tiltak 
som gjøres for å 
redusere skadene 
dersom en brann 
oppstår.  
Boliger skal 
prosjekteres og 
oppføres i henhold til 
teknisk forskrift. Krav til 
avstand mellom 
boliger, skal hindre 
brannspredning. 
Rømningsveier skal 
redusere menneskelige 
skader dersom brann 
oppstår. Det er lav 
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uttrykningstid til 
området, og alle veier 
er dimensjonert for 
utrykningskjøretøy 
dersom en brann skulle 
oppstå.  

Radon Radon er 
en naturlig 
gass som 
siver 
gjennom 
berggrunne
n. 
Forekomst
ene av 
radon vil 
variere 
med de 
geografisk 
forholdene,  
og det er 
derfor  
vanskelig å 
sannsynligh
etsberegne
.  

 3  Høye forekomster av 
radonkonsentrasjon 
kan være farlig for 
mennesker og utgjøre 
en helserisiko. I verste 
fall kan eksponering for 
radon være en 
medvirkende årsak til 
lungekreft og være 
livstruende. 
 
Som avbøtende tiltak 
bygges nå alle nye hus 
med radonsperre mot 
grunnen. Nye boliger 
har også balansert 
ventilasjon, som 
reduserer en eventuell 
konsentrasjon av 
radon.  
 
Det vil ikke være mulig 
å måle konsentrasjon 
før etter at bygninger 
er oppført. Gassen må 
samles opp for at den 
er farlig.  

 
 
 


