
Justert plan kan gi
trøbbel på Holmen

Prosjektleder Philip Stephansen (til venstre) og arkitekt Petter Bogen regner med politisk aksept for planjusteringene.

– Jeg blir overrasket dersomvi ikke får politisk aksept for
de endringene vi nå ønsker å gjøre på Holmen, sier pro-
sjektleder Philip Stephansen, og legger til at endringene
er små.
Men plansjef Sveinung Jørundland er av en helt annen

oppfatning. – Det er utenkelig å gå inn for rammesøk-
naden i forhold til de avvikene som nå er der, sier
Jørundland

Side 7

Odd (5) først
i løypa
Odd Lorange Lunner Salling
(5) hadde store forventninger
foran årets første skirenn på
Søndeled. Han skulle vinne!
Og med startnummer 1 på
brystet gikk han inn som
vinner.

Side 8 - 9

Tellefsdal
permitterer
Gjerstad-bedriften Tellefsdal
har bestemt seg for å permitt-
ere 22 ansatte fra 9. februar.
Både produksjonen og andre
avdelinger i virksomheten
blir rammet.
Bedriften har i dag 75 ansatte.

Side 14

Førstereis i
lokalpolitikken
Edny Øybekk er førstereis i
Gjerstad kommunestyre for
KrF, og hun synes det er inter-
essant. Men gjenvalg tar hun
ikke.

Side 2

Et eventyrlig liv
Han har vært på tomannshånd
med president Reagan, på
hjemmebesøk hos Ayatollah
Khomeini, og fått Deng Xiaop-
ing til å le.
Bernt Stangholm (92) kan se til-
bake på et eventyrlig liv.

Side 12 - 13

Berntsen kritisk
Rødt-politiker Harald
Berntsen liker ikke EUs vikar-
byrådirektiv, og heller ikke
private arbeidsformidling.
Dessuten er lokalavisen for
ukritisk til disse tingene,
mener Berntsen.

Side 5

Ny Venstre-leder
Dag Jørgen Hveem har tatt over
ledervervet i Risør Venstre etter
Jan Einar Henriksen, som ønsket
avløsning.
– Jeg tar over et parti i sterk med-
vind, sier Hveem (bildet).

Side 7
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Riksantikvaren er ikke
interessert i verne
Urheia Fort, eller deler
av dette.

Det fremgår av den vurderingen
som ble gjort da Anne Midtrød
fra Riksantikvaren sammen med
blant andre plansjef Sveinung
Jørundland og kultursjef Jorunn
Bøe var på befaring med repre-
sentanter fra Skifte Eiendom på
anlegget i november i fjor.

Overdragelsen av Urheia fort
til kommunen er en såkalt kassa-
sjonssak og Riksantikvaren er da
inne i bildet for å foreta en vurd-
ering. Fra dette kontorets side
heter det imidlertid at Riksantik-
varen ikke hadde innvendinger
mot at etablissementet avhendes
uten verneklausul.

Mange kystfort
Særlig overraskende er nok ikke
denne konklusjonen fra Riksan-
tikvarens side. Det finnes mange
kystfort fra annen verdenskrig
langs kysten, og atskillige er
både større og bedre bevart enn
nettopp befestningen i Urheia.

På den annen side er det liten
tvil om at området er av stor
interesse å bevare som frilufts-
område og det er nettopp i den
forbindelse at det nå skal gjenn-
omføres en del sikringstiltak på
anlegget.

Tillatelser blir gitt
Kommunen har i den forbindelse
mottatt en del søknader knyttet
til dette arbeidet og tillatelser vil
ventelig bli gitt i løpet av den
nærmeste tiden. Skifte Eiendom
skriver i forbindelse med disse
sikringsarbeidene at mange av
anleggene i Urheia er i relativt

god stand og at de befinner seg i
et mye brukt turområde.

Blant tiltakene som skal gjenn-
omføres er naturlig nok fjerning
av det to meter høye gjerdet og
sikring av såvel løpegraver som
bunkere.
Løpegravene skal dessuten fylles
opp med pukk slik at dybden

ikke blir større enn en meter og
de nederste delene av bunkerene
skal også fylles opp med pukk.

Det må også monteres rekk-
verk noen steder.

Videre må det ryddes langs
løpegravene slik at de blir mer
synlige i tillegg til at det må
skiltes om at forsvarsinstalla-

sjonene kan representere en fare
for de som ferdes i området. Hele
området ryddes generelt for
etterlatenskaper etter forsvaret
sin bruk.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Det er uaktuelt for meg
betale utbygger mell-

omlegg for opprett-
holde dagens stłrrelse
og kvalitet p en even-
tuell erstatningsleilighet,
slik det for meg fremst r
som om utbygger for-
langer.

Det uttaler Nils MartinAndersen
som er en av tre eiere av leilighet-
ene i “Det gule bygget” på Holm-
en.

Rives eller beholdes?
AAB har tidligere omtalt denne
saken, og da med utgangspunkt i
signaler fra Solsiden 1 AS om at
dette bygget skal rives. Nå har
Andersen mottatt mail fra
utbyggeren med beskjed om at
man fra deres side vurderer å
beholde “Det gule bygget”.
Dette fordi det er uaktuelt å la

eierne av leiligheter i dette bygg-
et få like store erstatningsleilig-
heter i et nybygg. Vel og merke
med mindre eierne er villige til å
betale et mellomlegg.

Tid og penger
I en kommentar sier Andersen at
han har investert mye tid og
penger på å bygge opp en leilig-
het etter eget behov og at det der-
for er helt uaktuelt for ham å
måtte betale ekstra for å få til-

svarende standard på en erstat-
ningsleilighet.

V rt positiv
Han sier også at han reagerer på
utbyggerens vurderinger der det
kan virke som om det er eierne av
“Det gule bygget” som er “pro-
blemet”.
–Jeg har hele tiden vært positiv
til planene for Holmen, men for-
venter selvsagt ryddighet fra
utbyggers side. Manglende

informasjon har vært et problem,
og når det nå kreves kompensa-
sjon fra min side for å tilby meg
en leilighet som er like stor som
den jeg eier i dag, mener jeg det
er riktig å si i fra.

F konsekvenser
Nils MartinAndersen sier også at
han reagerer på at utbyggeren
vurderer å la “Det gule bygget”,
med sitt røstede tak, bli stående .
–At utbygger ikke ønsker å full-
føre reguleringsplanen fullt ut,
med rivning av huset som har
røstet tak, bør etter min mening
få konsekvenser for regulerings-
planen. Den fremstår ikke da
lenger som en helhetlig plan.
Estetisk vil det også være svært
uforsvarlig å plassere den plan-
lagte boligblokken med flatt tak,
på nordsiden av det ”gule
huset”. Det er også noe jeg har
protestert på, uttaler Andersen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Veier og l łpegraver er godt bevart, men spesielt l łpegravene utgjłr en fare og disse vil derfor bli delvis
fylt opp med pukk.

Det gule bygget kan bli st ende da Solsiden 1 mener eierne av
leilighetene m betale for f like store leiligheter i et nybygg

Riksantikvaren er ikke
interessert i Urheia fort

Błr f konsekvenser for planen

Den ulovlige
r dyrjakten, som ble
oppdaget p Store
Vardłya 13. oktober i
fjor, er fortsatt under
etterforskning.

Dette står å lese i rapporten
som Knut Ove Eriksen har
skrevet på vegne av Risør
Jeger og Fiskerforening,
Tryta. Tryta har som kjent
fått ansvar for viltforvalt-
ningen på øyene i skjærgård-
en.

40mann
Av rapporten fremgår det at i
alt 40 mann og flere bikkjer,
både lokale og hentet fra
Sannidal, i tre dager jaktet på
rev som noen hadde observert
på Risøya og Lekerøya. Jakta
var resultatløs, men det ble
funnet bevis på revens eksist-
ens da det ble oppdaget rester
etter fire harer på Risøya.
Tradisjonelt har Tryta
benyttet øyene til trening av
jaktbikkjer og dette skjedde
også i fjor. Treningsperioden
varte fra 21. august til 23.
desember og det er 11 hunder
som er blitt trent i denne
perioden. På Store Vardøya
med tre hunder fordelt på tre
dager og på Risøya med åtte
hunder fordelt på åtte dager.

Uten tillatelse
I følge rapporten represent-

erer dette en stor nedgang,
men dette har sammenheng
med den store rådyrbestand-
en som finnes på øyene.
Det finnes dem som imidler-
tid trener hundene sine uten
tillatelse, og dette ønsker
Tryta å sette en stopper for.

Politianmeldt
Økningen i rådyrbestanden
til tross, i løpet av de to jakt-
dagene på rådyr som ble
gjennomført lyktes man bare
å felle ett geitekje.
Dette kom i tillegg til bukk-
en og geitekjeet som man
fant var skutt uten tillatelse
og der den ukjente jegeren
ble politianmeldt.
Et av skjærgårdens mest
utbredte rovdyr, minken,
lever for øvrig ikke trygt på
øyene. I feller som er satt ut i
løpet av fjoråret ble det fang-
et totalt 12 mink.

Jakt og
trening i
skj rg rden

Det har vært knyttet store for-
ventninger til kongelig besøk
når 200 års markeringen for
Lyngør-slaget skal gå av stab-
elen 6. juli i år.

Nå har imidlertid kabin-
ettsekretær Berit Tversland
meddelt at ingen av Konge-
familiens medlemmer har
anledning til å delta på mark-
eringen.

Steinar Ryvind

Ingen fra
kongehuset
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Jeg blir overrasket
dersom vi ikke f r polit-
isk aksept for de endr-
ingene vi n łnsker
gjłre p Holmen.

Det sier Philip Stephansen. Tors-
dag hadde lederen av Holmen-
prosjektet et møte med plansjef
Sveinung Jørundland og enhets-
leder for byggesak og eiendom,
Heidi Rødven.
Temaet på møtet var for en stor
del knyttet til rammesøknaden
for Holmenprosjektet.

Utfylling i sjł
– I forhold til rammesøknaden

som ble sendt inn i juni (og som
senere ble trukket red.anv.) er
det små endringer. Det dreier seg
om noe utfylling i sjø og endr-
inger i forhold til innkjøring på
garasjeanlegget, sier han.
– Ligger det ikke i den nye
rammesøknaden at man ønsker
mer boareal på Holmen?
– Den opprinnelige søknaden i
juni hadde som nevnt for en stor
del med seg det som ligger i den
nye rammesøknaden.
– Vil du si noe mer konkret om
hva som ble diskutert på møtet
med kommunen?
– Jeg ønsker ikke å si noe spesielt
utover det at det var et konstruk-
tivt møte og at vi nå har en åpen
dialog med kommunen. Resul-
tatet vav møtet er at begge part-
ene nå har en del ting de må gjøre
i tiden fremover, sier
Stephansen.

Forutsetter
– Du har tidligere sagt at salgs-
start for Holmenprosjektet finn-
er sted i mars. Er det endringer i
forhold til dette tidspunktet?
– Vi jobber fortsatt for det, men
det forutsetter selvsagt at
rammetillatelsen er på plass uten
for store forsinkelser.
– Har du gjort deg noen tanker
om hvilke muligheter endring-
ene i prosjektet har for å få polit-
isk aksept?
– Jeg vil bli overrasket dersom vi
ikke får politisk aksept for de
små endringene som ligger i den
nye rammesøknaden
– Overveier Solsiden 1 å skrin-
legge prosjektet?
– Det vurderer vi ikke, sier
Stephansen

Steinar Ryvind

Ikke overraskende er
det Dag Jłrgen Hveem
(bildet) som n er ny
leder av Risłr Venstre.

Dag Jørgen Hveem (bildet) sier
at han nå tar over ledervervet i et
lokallag som seiler i medvind.
– Dette gjelder både med tanke
på antall nye medlemmer og
valgresultatet, sier han.
– Hva vil Risør Venstre ha fokus
på i tiden som kommer?
– Flere ting: Løfte frem og

forsøke å få gjennomslag for
viktige Venstre-saker i bystyret.
De store sakene innen skole og
omsorg står sentralt. Det samme
gjør fokuset på å løfte levekårene
for de i kommunen som har
mindre ressurser tilgjengelig
enn de fleste av oss.
Hveem sier også at Venstre skal
være konstruktive i sitt politiske
arbeid, noe som lar seg kombin-
ere med tydelighet og utålmod-
ighet i forhold til politiske resul-
tater. Større kake til fordeling
gjennom næringsutvikling og
økt bosetting, vil også være helt

sentralt for Risør Venstre.
Foruten styreleder Dag Jørgen
Hveem består styret i Risør Ven-
stre av følgende medlemmer:
Anlaug Stenersen (kasserer),

Maria Aspesæter, Stian Lund,
Willy Thorsen, Steinar Gunder-
sen, Tore Skarvang og varamed-
lemmene Åse Fjellstad og Terje
Strøm.
Vi registrerer også at Sara S.

Ruud, Kjell Egestad og Jan Einar
Henriksen ble valgt som Risør
Venstres utsendinger til Agder
Venstres årsmøte. Sara S. Rud,
forøvrig gift med leder av Risør
Høyre, Viggo Larsen, stiller også
til valget på nytt fylkesstyre i
Agder Venstre. Dette går av stab-
elen i helgen.
Steinar Ryvind

Prosjektleder Phil ip Stephansen og arkiteklt Petter Bogen ved Holmenmodellen.

Tror p politisk aksept

Hveem overtar som Venstreleder

Det er utenkelig g
inn for rammesłknaden
i forhold til de avvikene
som er der. Vi m
avklare dette med de
regionale myndigheter.

Det sier plansjef Sveinung
Jørundland i Risør. Han deler
ikke helt Stephansens vurdering
av endringene som ligger i den
nye rammesøknaden.
– Det er forhold i søknaden som
ikke er i samsvar med plan og
bestemmelser og vi blir derfor
nødt til å sende rammesøknaden
til fylkeskommunen, kystverket
og fiskeridirektoratet for å få
deres vurdering av endringene i
forhold til den vedtatte reguler-

ingsplanen, sier han.

Omfanget
Plansjefen understreker at det
ikke er første gang en
rammesøknad justeres.
– Man må se på omfanget av
endringene for å vurdere nærm-
ere det videre saksforløpet.
Spørsmålet er om vi skal gå inn
for en ny fullstendig hørings-
runde eller begrenset høring.
Dernest er det selvsagt opp til
politikerne hva de ønsker,
– Når regner du med at
rammesøknaden kommer til
politisk behandling?
– Den første runden nå, som skal
behandles i bystyret i februar, er
knyttet til bystyrebehandlingen i
desember der bystyret vedtok at
kommunen skal frafalle sin for-
kjøpsrett til Holmen. Forutset-

ningen er imidlertid at det i
utbyggingsavtalen tas inn en
garantiformulering der Solsiden
1 må stille bankgaranti for at de
opparbeider de anleggene de i
følge utbyggingsavtalen har
påtatt seg. Rammesøknaden,
med de endringer som ligger der
i forhold til reguleringsplanen,
regner jeg med kommer til
behandling i bystyret i mars, sier
plansjefen.

Formalitetene
– Hva slags innstilling vil
komme fra administrasjonen? –
Det kan jeg ikke si noe om nå.
Det som er helt klart er at vi ikke
kan hoppe over formalitetene i
en sak som denne.Man må huske
på at Holmenutbyggingen er en
svært omfattende og viktig sak
som følges med stor interesse. Vi

har alle et stort ansvar for at
resultatet blir så godt som mulig,
sier Jørundland.

Steinar Ryvind

Utenkelig g inn for słknaden n

Ukesavisa Dag ogTid har i sin
siste utgivelse satt fokus på
Risør og Holmenprosjektet.
“Vil røva kulturskatt”, heter
det i førsteside-tittelen.
Videre står følgende å lese på
førstesiden:
“Risøringane kranglar om eit
byggeprosjekt på ein skarve
holme. Ikkje så viktig? Øya
ligg midt i innseglinga til ein
av Europas best bevarde tre-
husbyar.”
Artikkelen er skrevet av
Ronny Spaans.

Risłringane
kranglar

Sveinung Jłrundland




