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–Mye avhenger nå av
neste utspill fra utbygger.
Det er mulig dette vil
dreie seg om enmer
trinnvis utbygging. Det
svarer Risørordføreren i
forbindelse med en rekke
spørsmål Allgrønnlederen
Erling Okkenhaug har
stilt. Okkenhaug har
spesielt vært opptatt av
om kommunen har fulgt
opp bystyrevedtaket fra
mai i år.

Med en dokumentarfilm og ord-
førerens svar på spørsmål knyttet
til Holmenutbyggingen som
portefølje, akter Erling Okken-
haug å gjennomføre en omfatt-
ende møteserie om stedsutvikl-
ing i 2013.

Dokumentarfilmskaperen
Paal Winsents benyttet i forrige
uke helikopter for å feste Risør til
filmrullene. Denne filmen, titt-
elen er “Sørlandsrefseren”, har
fokus på prosessen bak Holmen-
utbyggingen. Winsents har tid-
ligere brukt kameraet flittig
både under politiske møter og i
byen generelt. Alle opptakene er
relatert til Holmenprosjektet.
Erling Okkenhaug opplyser nå i
en mail at filmen vil få omfatt-
ende nasjonal oppmerksomhet i
2013.

Over hele landet
Dette fordi Okkenhaug skal
bruke filmen på en rekke møter
over hele landet der temaet altså
vil være stedsutvikling.

I forbindelse med denne

møteserien har Okkenhaug stilt
en rekke spørsmål til Risørs ord-
fører, Per Kr. Lunden.

Samarbeid?
I spørsmålene henviser Okken-
haug til bystyrets siste vedtak
knyttet til rammesøknaden for
Holmenprosjektet.

I mai i år vedtok nemlig polit-
ikerne at de forventer at utbygg-
eren på Holmen samarbeider
med kommunen, Riksantikvar-
en og andre vernemyndigheter
for å skape større variasjon i arki-
tekturen på Holmen.

Spørsmålene til ordføreren går
blant annet på om utbyggeren i
alle stadier av planlegging og
gjennomføring har samarbeidet
nært med kommune og verne-
myndigheter og hvordan i så fall
dette arbeidet er gjennomført.

Kombinasjon
Okkenhaug har videre bedt ord-
føreren svare på spørsmålet om
utbygger har kommet med for-
slag eller ønsker om forbedring-
er utover det rammesøknaden
åpner for. Det er også lagt inn et
spørsmål om hvordan kommun-
en vil sikre at utbyggingen
gjennomføres slik at man får til
en kombinasjon av boliger og
næringsvirksomhet på stedet.

Svakere salg
–Det er kjent at utbygger av

Holmen har hatt et svakere salg
av leiligheter enn ventet. Siden
salg er avgjørende for realisering
av dette prosjektet, har dermed
også arbeidet med oppfølging av
vedtaket i bystyret blitt noe
utsatt i påvente av avklaringer
fra utbygger. Det har foreløpig
heller ikke kommet underlag til
en igangsettingsavtale fra
utbygger til Risør kommune,

skriver Lunden i sitt svar til okk-
enhaug.

Riksantikvar
Lunden opplyser også at han i
sommer har hatt samtaler med
Riksantikvar Jørn Holme om
Holmenutbyggingen, men at
Riksantikvarens ønske om ny
reguleringsplan er lite forenlig
verken med vedtaket i bystyret
eller utbyggerens ønsker. Lund-
en viser også til at utbyggeren i
løpet av få dager trolig vil over-
sende Risør kommune et forslag
til igangsettingsavtale der ved-
taket i bystyret er tatt hensyn til.

I en kommentar til dette, sier
Lunden at han da umiddelbart
vil ta initiativ til et møte mellom

utbygger, Riksantikvar og Risør
kommune.

Trinnvis utvikling
– Jeg ønsker å ha med flere

politikere fra formannskapet på
møtet. Under møtet vil utbygger
presentere sine oppdaterte
detaljerte planer og Riksantik-
varen vil vurdere disse. Utbygger
oppfordres også til å holde åpne
informasjonsmøter i Risør om
nye detaljerte planer for Holm-
en-utbyggingen, sier han.

Lunden ser for øvrig ikke bort i
fra at utbygger ønsker en mer
trinnvis utvikling av Holmen-
prosjektet enn det som tidligere
er opplyst.

Dette kan også sees i sammen-

heng med hvordan utbygger ser
for seg hotelltomta kan bli
utnyttet.

Like rundt hjørnet
–Det har som kjent har vært luft-
et flere ideer og det er gjennom-
ført samtaler med ulike inter-
essenter for utnytting av hotell-
tomta påHolmen.Her er målet å
få inn næringsvirksomhet eller
aller helst hotell. Dette arbeidet
vil fortsette, sier ordføreren som
legger til at den videre utvikling
i saken nå er avhengig av neste
innspill fra utbyggeren, et inn-
spill som tydeligvis kan være like
rundt hjørnet.
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Leder av Holmenutbyggingen, Philip Stephansen, orienterer formannskapet om Holmenprosjektet. (arkiv)
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