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–Det blir samme beligg-
enhet, samme størrelse
og samme nærhet til
bryggekanten. Dette til-
budet erstatter de eksist-
erende leilighetene til
punkt og prikke og burde
derfor ikke være til hind-
er for at dagens bygg
rives.

Det sier arkitekt Petter Bogen i
Petter Bogens Arkitektkontor as,
selskapet som nå står for den
arkitektfaglige kompetansen i
Holmenprosjektet.

Nå har firmaet sendt ut et
nabovarsel der det blant annet
heter:

–Varslet gjelder også riving
“Vedlagt følger nabovarsel for
oppføring av ny bolig-, fritidsbe-
byggelse og parkeringsanlegg i
hht. vedtatt reguleringsplan for
Holmen.

Varselet gjelder også riving av
eksisterende bolig-, nærings-
bygg og verftsbebyggelse.”

Det er i forbindelse med

spørsmålet om det nå er tatt en
beslutning om å rive det eksister-
ende “gule bygget”, at arkitekt
Petter Bogen viser til de fore-
slåtte nye byggene som erstat-
ning. Disse bygningene, tre i alt,
skal i følge arkitekten ikke med-
føre kvalitetstap i forhold til dag-
ens løsning

Samme orientering
–Vi har også foretatt en liten
endring i forhold til forslaget fra
Kritt Arkitekter as, sier han og
viser til at byggene som skal
erstatte det “gule bygget” vil få
samme orientering som det eks-
isterende bygget.

Arkitekt Bogen understreker
imidlertid at selv om man gjenn-
om nabovarslet gir beskjed om
riving, er det ikke tatt et endelig
standpunkt til om dette blir
gjort.

Mindre endringer
–Er det andre endringer som er
på gang i forhold til den eksister-
ende reguleringsplanen?

–Det dreier seg om mindre
endringer. Jeg kan jo nevne at
også Kritt Arkitekter ønsket
noen mindre endringer, sier
Bogen.

–Får endringene konsekvenser
for fellesarealene på Holmen?

–Nei, dette har ingen betyd-
ning. Fellesarealene i reguler-
ingsplanen forblir de samme.

Boenheter på taket
–Det vises også til at man på enk-
elte av takene ønsker å benytte
oppbygget, som i utgangspunkt-
et var tenkt å være oppholdsrom
og overbygde terrasser, til leilig-
heter?

–Ifølge reguleringsbestemm-
elsene kan det på bygningene
som ligger på hver side av “gata”
på Holmen tillates oppbygg som
ikke skal være større enn 40 % av
arealet på taket. Vi ønsker at
disse takoppbyggene skal fung-
ere som egne boenheter. Dette
var også noe Kritt Arkitekter
hadde lagt inn i sitt forslag, sier
Bogen.

Takleiligheter
Ifølge en orientering som er gitt
kommunen vil disse oppbyggene
kunne gi takleiligheter i størr-
elsesorden 57 – 80 kvadratmeter.

Som begrunnelse for at man
ikke ønsker å benytte disse areal-
ene til fellesrom vises det til
erfaringer fra andre steder. Blant

annet at det kan være krevende å
få ordninger for drift og vedlike-
hold til å fungere og at det som er
tenkt som et areal til hyggelig
fellesbruk kan bli kimen til kon-
flikter.

Utmerket å forholde seg til
– Det er ikke så mye som skiller
forslagene til Kritt Arkitekter og
Petter Bogens Arkitektkontor?

–Det var ikke vår intensjon å
komme med radikale endringer.
Den eksisterende regulerings-
planen er utmerket å forholde
seg til. Noen endringer er det
riktignok, men vår oppfatning
var at i og med man hadde ved-
tatt en reguleringsplan regnet vi
med at diskusjonen om formen
på husene på Holmen var en
avsluttet diskusjon. På den
annen side har vi nok lagt vekt på
en større fleksibilitet i planløs-
ningen, sier arkitekt Petter
Bogen.

Bogen kan for øvrig også opp-
lyse at han deltar på det åpne
møtet om Holmen på rådhuset
mandag kveld.

Steinar Ryvind
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Det vil ikke bare handle
om arkitektur under
Holmenmøtet først-
kommendemandag.

Et tema som etter all sannsynlig-
het vil komme i fokus på rådhus-
møtet om Holmen, er kontrakt-
ene som ble inngått på slutten av

1980-tallet. Etter det vi erfarer
stilles det spørsmålstegn ved
opplysningene som ble gitt i for-
mannskapet nylig. Blant annet
hvilke beløp som var aktuelle
under transaksjonen mellom
kommunen og Lindstøl Skips
og Båtbyggeri knyttet til Holm-
en.Dessuten er det uklarhet i hva
passusen om forkjøpsrett inne-

bærer, blant annet om dette betyr
at kommunen skal overta hele
eiendommen dersom politikerne
ønsker en slik løsning. Et annet
moment som det ønskes avklar-
ing på er hvilket beløp kommun-
en da må ut med. I kontrakten
der forkjøpsretten nevnes heter
det imidlertid at man skal ha
rett til å overta eiendommen på

(sitat) “de vilkår som beviselig
kan oppnås ved ordinært salg”
(sitat slutt).

Ventelig vil et ordinært salg gi
god pris!
Det vil antakeligvis også komme
spørsmål om punkt 4 i avtalen
mellom Eiker Holding og Risør
kommune om overdragelsen av
Holmen. Der heter det at byg-

ningene, som er verdsatt til 4,3
millioner og tomta til 1 million-
er, gjøres opp for ved at Risør
kommune/Lindstøl Skips og Båt-
byggeri overtar effektiv gjeld til
Industribanken A/S. Hvem løste
inn gjelden? Det er et spørsmål
mange tydeligvis ønsker svar på.
Steinar Ryvind
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Arkitekt Petter Bogen og ordfører Per Kr. Lunden vurder den nye Holmenmodellen.

Varsler riving av det
gule bygget på Holmen

Holmenkontrakter og arkitektur i møtefokus

Østre Agder Brannves-
en og Risør kommune
har siden 2010 vært
uenige om hva kom-
munen skal betale for
de tilleggstjenestene
brannmannskapene
utfører for kommunen.

Dette fremgår av et brev
signert brannsjefen i Østre
Agder Brannvesen, Svend
Svendsen.

750.000
De siste årene har Risør kom-
mune betalt 750.000 kroner
årlig for dette tilbudet.

Ifølge brevet ønsker
imidlertid ikke Risør lenger å
betale dette beløpet for å få
utført tilleggstjenestene.

Rådmann odd E. Olsen
bekrefter at det har vært og er
en diskusjon om tilleggstjen-
estene.

– Hav slags type tjenester
dreier det seg om?

–Blant annet en halv still-
ing som parkeringsvakt. I til-
legg handler dette om
postombringing, flaggheis-
ing og trygghetsalarmer, for å
nevne noe av det arbeidet
brannmannskapene utfører
som såkalte tilleggstjenester,
sier rådmannen.

Internt
–Hva er egentlig alternativet
til at brannmannskapene
utfører dette arbeidet?

–Spørsmålet er om dette er
oppdrag vi kan løse internt
hos oss. I så fall sparer vi jo en
del kroner.

–Det nevnes også at man
kan endre ordningen slik at
kommunen kun betaler for
spesifikke tjenester etter en
timesats?

Hvormange timer
–Ja, dette er også et alternativ.
Jeg skal i løpet av denne
måneden ha et møte med
Østre Agder Brannvesen om
vi kan finne fram til en ordn-
ing begge parter kan aksept-
ere.Men først og fremst må vi
finne ut hvor mange timer
som går med til de tjenestene
vi i dag betaler 750.000 kron-
er for, sier rådmann Odd E.
Olsen.
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Uenige om hva
kommunen
skal betale


