
Nå foreligger rammesøk-
naden for en Flisvikaut-
bygging. Den forteller at
det skal bygges 74 leilig-
heter i denne omgang og
at bygningene ut mot
sjøen starter med høyder
tilsvarende 2. og 3. etasje
og at de øker i bakkant
slik at de der får seks
etasjer. Likedan er det
aktuelt med en ny vei fra
Tangen til Viddefjell.

Blokk Arkitekter, som har utar-
beidet rammesøknaden, skriver
dette om målsettingen med å til-
passe boliganlegget til Tangen-
bebyggelsen:

“Opptar retning”
“Hovedkonseptet for bebyggels-
en tar utgangspunkt i en lav og
variert bygningstypologi i front,
ledsaget av en høyere og mer
kontinuerlig bebyggelse i
bakkant.De bakre bygningene er
plassert på taket over fellesgara-
sjeanlegg i 2 etasjer. Bygningene
i front opptar retning fra
Tangengata og de inntrukkede
grøntarealene mot sjøen. Byg-
ningsvolumene i bakkant for-
holder seg til topografien og
fiellskjæringen. På denne måten
oppstår det variasjon i skala og
romdannelse mellom bygnings-
volumene”, står det å lese i
rammesøknaden fra Blokk Arki-
tekter.

“Variert og sammensatt”
Videre beskrives sammenhengen
mellom nytt og gammelt på
denne måten:

“Samlet dannes en bebyggelse
som er variert og sammensatt i
skala og typologi. Den har sin
klare forankring i de kvaliteter
som allerede kjennetegner Risør
som by, og prosjektet føyer seg
således til byen som en samtids-
messig fortolkning av det etabl-
erte og velkjente.”

Fra 55 til 220 kvm
Alle leilighetene vil bli bygget
med en balkong på 15 kvadrat-
meter og 63 av de i alt 74 leilig-
hetene vil være tilpasset krav om
tilgjengelighet, det vil si at alle
hovedfunksjonene er på ett plan.

11 av leilighetene i front vil
imidlertid bli utformet som
rekkehus i to etasjer.

Som tidligere omtalt vil leilig-
hetene størrelsesmessig fordele
seg fra 55 kvadratmeter til 220
kvadratmeter.

Kjøremuligheter
Av rammesøknaden fremgår det
også at det blir litt større uteom-
råder enn dem reguleringsplan-
en krever.

Når det gjelder veiforbindels-
en mellom Tangen og Viddefjell
vil den, som spesifisert i reguler-
ingsplanen bli bygget som vei
med kjøremuligheter men bli
tatt i bruk som gangvei.

Mye tyder på at planene for
utbygging er i tråd med reguler-
ingsplanen. Dermed kan planen
godkjennes på administrativt
nivå i kommunen.

Steinar Ryvind

Bygger 74 leiligheter i sj

Frydeborg fremsto som “åpen”

Blir utbyggings-
avtalen reforhandlet?

Frydenborgsenteret
kommer greit fra det i
forbindelse med en kon-
troll Helsetilsynet fore-
tok for kort tid siden.

Det handlet om bruk av låste
dører overfor beboere på syke-
hjemmet og det dreide seg også
om en såkalt uanmeldt kon-
troll.

Samtaler og inspeksjon
Det vil si; helsetilsynet ringte en

halv time i forveien og meldte
sin ankomst.

Et “uanmeldt” tilsyn av
denne typen blir gjennomført
ved granskning av styrings-
dokumenter, ved samtaler med
ansatte som kontrollørene
møter og, i dette tilfellet, ved
inspeksjon og kontroll av om
utvalgte dører var låste eller
åpne.

Konklusjonen på kontrollen
var som nevnt ganske så positiv.
Dette står å lese i dokumentene
fra Helsetilsynet:

Hadde respekt
“Det generelle inntrykket var at
Frydenborgsenteret fremsto
som åpent, at de ansatte hadde
respekt for beboernes beveg-
elsesfrihet og at de tiltakene
som var iverksatt var begrunnet
ut i fra fare for uønsket besøk.”

Noe malurt var riktignok i
begeret. Det heter nemlig også
at ringeklokken nær hoveddør-
en kan være vanskelig å bruke
og det var noe uklare rutiner for
låsing av dørene enkelte steder.

Steinar Ryvind

De siste fem årene
• Selskapet som står bak Flis-
vika-prosjektet i dets nåvær-
ende fase, kaller seg Fager-
heim AS.

• Det er et år siden Aust Agder
Blad omtalte den nye fasen i
Flisvika-prosjektet. Da var
utbyggeren Reidar enge-
bretsen kommet på banen.
Han står bak en rekke utbygg-
ingsprosjekter innenfor blant
annet hotellsektoren.

• Den nåværende utbygger
kom inn i bildet etter at O.T.
Tønnevold i Grimstad og Flis-
vika Eiendom valgte å
begrense sitt engasjement.
De nevnte firmaene present-
erte opprinnelig sine planer
sommeren 2006.
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Slik ser arkitektfirmaet Blokk AS for seg Flisvika i fremtiden. De fremste leilighetene blir på to plan og kommer foran garasjeanlegget som dekker to etasjer i bakkant. Innover m
tatte reguleringsplanens bestemmelser.

Plansjef Sveinung Jørundland

Men om utbyggingsprosjektet
holder seg innenfor regulerings-
planen, er det også knyttet en
utbyggingsavtale til realisering-
en. Blant annet at det må lages
en miljøgate på Tangen.

Plansjef Sveinung Jørundland
opplyser at Engebretsen har gitt
signaler om at han ønsker å
endre på denne avtalen, men at
det ennå ikke er kommet en
formell henvendelse om hva
slags endringer han ønsker.

–Engebretsen bør sende et
brev og så får det bli opp til polit-
ikerne om de ønsker å være med
på å endre utbyggingsavtalen
som er inngått, uttaler han.

Sier ja til 15 flyktninger
Kommunen kan, under
visse betingelser, si ja til
bosetning av 15 flyktning-
er i 2012.

Formannskapet har enstemmig
vedtatt å be bystyret om å si ja til
bosetning av 15 nye flyktninger i
2012. Av disse bør tre være ens-
lige mindreårige og tre bør ha
kommet til landet som
mindreårige, men ha fylt 18 år
mens de ventet på å bli bosatt. I
tillegg kan ni være

voksne/familier.
Det er imidlertid satt som en

klar betingelse at dersom man
skal si ja til 15 nye flyktninger,
må tre av dem som skal bosettes
være enslige flyktninger under
18 år. Får man ikke til dette, vil
kommunen begrense tallet på
nye flyktninger i 2012 til 10 per-
soner. En forutsetning da vil for
øvrig fortsatt være at tre av de 10
må kommet til landet før fylte 18
år, men de kan ha blitt bosatt
etter 18 år.

Steinar Ryvind



økanten

Nok en gang søkes det
om å få omgjort kravet
om utleieplikt av fritids-
boliger i et hyttefelt.

Denne gang er det ni fritidsbo-
liger i Hammeren hyttefelt det
dreier seg om.

Grønt lys
Mange vil nok kalle det en vits;
flere hytteprosjekter i Risør fikk
grønt lys for oppstart da politik-
erne ble fortalt at hyttene skulle
benyttes til utleie.
Etter at hyttene var på plass
dukket det gjerne opp et brev i
innboksen til kommunen. Av
dette fremgikk det at markedet
for utleiehytter var vanskelig og
man søkte derfor om å få
omgjort utleiehyttene til hytt-
er som kunne selges.

Nå har kommunen mottatt
brev fra Sverre Halvorsen arki-
tektkontor i Grimstad der det
søkes om at ni hytter på Hamm-

eren må fritas fra det tinglyste
kravet om utleieplikt.

Ifølge tinglysningen skal
hyttene disponeres av eierne en
måned pr. år mens resten av året
skal disse inngå i en utleiepool.

Aldri etablert
Arkitektkontoret skriver at
denne utleiepoolen aldri er
etablert og dermed er ikke
utleieordningen kommet i
gang.

Videre heter det i brevet:
“Det er grunn til å tro at flere av
eierne av fritidsboligene ikke er
blitt informert om utleieplikt-
en, eller om utleiepliktens
omfang, da de kjøpte eien-
dommene, og de har derfor hell-
er ikke lagt disse ut for utleie 11
måneder per år.”

Sterk begrensning
Arkitektkontoret mener videre
at den utleieplikten som bystyr-
et i Risør i sin tid vedtok er svært
omfattende:

“En så omfattende utleieplikt
som er beskrevet over, hvor eier
bare kan disponere fritidsbolig-
en 1 måned per år, er en sterk
begrensning av eiers bruksrett,
og vil kunne gjøre at det blir
vanskeligere å selge fritidsbo-
ligene. “, skriver arkitektkon-
toret.

Ble ikke stilt krav
I brevet fra arkitektkontoret
vises det også til at det i 2003 ble
bygget 14 nye fritidsboliger på
dette området der det ikke ble
stilt krav om tinglyst utleie-
plikt.
I tillegg hevdes det at eierne av
de ni fritidsboligene bruker
hyttene aktivt og at mye av det
som var intensjonen med helår-
lige utleie dermed er oppfylt.
Dette skulle igjen tilsi at hytt-
ene dermed kunne fritas for
kravet om utleie i 11 av årets 12
måneder.
Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Arkitektens opplevelse av den offentlige gangveien som skal knyttes til Rand-
vikstien.

På Hammeren søker nå ni hytteeiere om at deres fritidsboliger må fritas for kravet om utleieplikt. (ill.foto)

Nok en søknad om
fritak fra utleieplikt

Kommunens regnkspassjef, Halvor Halvorsen, redegjør for Risørs økonomi.
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mot fjellskjæringen økes etasjene til maksimalt seks etasjer. Forslaget ligger inennfor den ved-

–Vi styrer mot balanse
ved årets slutt.

Det sa kommunens regnskapås-
sjef, Halvor Halvorsen, da han
nylig orienterte formannskapet
om innholdet i tertialrapport
nr. 2.

Med andre ord; regnskaps-
messig kan det se ut som vi unn-
går stygge røde tall og trusler
om Robeklister og det sem
eventuelt verre er.

I stikkords form kunne nem-
lig regnskapssjefen fortelle at
de kommunale enhetene stort
sett har hatt god styring selv om
det har vært nok av utfordring-
er.

Rett nok er det overforbruk
på enkelte sektorer, men det
kompenseres ved at andre
enheter har tatt ut noe mindre
til sin drift.

Hvis man legger til at det
ligger an til noe økning i skatte-
inntektene samt rammetil-

skuddet og beregninger som
viser at pensjonsutfrodringene
blir handterbare, er med andre
ord situasjonen ikke så regn-
skapssjefen det som nok kan
beskrives som betinget optim-
ist.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Regnskapsbalanse for Risør i 2012




