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Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og
omsorgstjenesten har sagt ja til tidlig ultralyd for alle
gravide. Men det er faglig uenighet om saken. Anbefal-
ingen er nemlig fattet med elleve mot åtte stemmer. Nå
starter en heftig politisk dragkamp om saken, først i
regjeringen og så i Stortinget.

Tidlig ultralyd kan påvise alvorlige skader og opp-
dage tegn på Downs syndrom hos fosteret. Dermed
åpnes det enda mer for et sorteringssamfunn, sier mot-
standere og kritiske røster. På den annen side må det
legges vekt på at gravide etterspør slike tester ved pri-
vate klinikker, hvor de gravide må betale selv. Tekno-
logien er der. Derfor vil Arbeiderpartiet og Frem-
skrittspartiet gi et slikt tilbud til alle gjennom det
offentlige helsevesenet.

Det er kraftig motstand mot tidlig ultralyd i KrF,
hvor det nå blåses liv i en ny
kamp mot abort.Også Høyre
er i mot tidlig ultralyd, men
her er det noe tvil i rekkene.
Venstre har ennå ikke tatt
standpunkt.Men det er i den
rødgrønne leiren at saken
skaper størst problemer.
Både i Sp og SV er det intern
dragkamp med sterke krit-
iske røster som er verdimess-
ig engasjert. Både Sp og SV
utsatte saken på sine lands-
møter i vår.

Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf
Lundteigen (begge Sp) er kraftige motstandere av tidlig
ultralyd, men også tilhengerne i Sp advarer mot å gå for
raskt fram i denne saken. Senterpartiets landsstyre har
derfor samlet seg om å kreve at tidlig ultralyd, eggdona-
sjon og surrogati inngår i en «helhetlig samfunnsde-
batt» og munner opp i en stortingsmelding om saken.
Dermed kan ikkeAp nøye seg med en forskriftsendring.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Thomas
Breen, ser ikke bort ifra at regjeringen kommer med en
delt anbefaling til Stortinget. Arbeiderpartiet har nem-
lig flertall sammen med Fremskrittspartiet. En frakobl-
ing av samarbeidspartnere vil ikke bli nådig tatt opp i
Sp og SV. En regjering bør ha felles politikk i en slik sak,
selv om det aldri så mye er snakk om et verdispørsmål.
Det nytter ikke å sammenlikne med datalagringsdirek-
tivet, for her var det på forhånd varslet at Sp og SV skulle
få være imot.

I det siste har både Ap og Sp kommet med åpenlys
flørting overfor KrF i Stortinget. Onsdag ble det gjort et
stort nummer av at KrF fikk oppfylt sitt ønske om 100
millioner kroner mer til bistand i u-land. Men denne
gesten vil være glemt i KrF om Ap presser igjennom et
tilbud om tidlig ultralyd neste år. For KrF dreier det seg
her om er verdivalg som ikke kan måles i millioner. KrF
vil sette alle krefter inn på å unngå en bred screening på
jakt etter fostre med Downs syndrom. Da blir u-hjelp
sekundært.Kampen mot sorteringssamfunnet er en god
KrF-sak med hard sprengkraft.

Drakamp om ultralyd
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NNyylliigg vveeddttookk formannskapet å
anbefale bystyret å endre en
gjensidig avtale mellom Risør
kommune og Solsiden 1 AS. Det
er Solsiden 1 som har rettet fore-
spørsel om endring av avtalens
punkt om gjensidig forkjøpsrett
ved nedsalg til under 50 pro-
sent.

Arne Lindstøl, hovedaksjonær
i selskapet, har behov for å selge
seg ytterligere ned, og trolig til
under grensen på 50 prosent. Så
langt, så vel. Det er ingen meg
bekjent som på alvor har ment at
kommunen kan og bør benytte
retten i den fasen saken er inne i.
Også Rødts Knut Henning
Thygesen var på det rene med
dette i nevnte formannskaps-
møte.Arne Lindstøl bør få
mulighet til å tilføre selskapet
ny kapital. Helt greit.

Ordføreren grep inn
Likevel er denne saken langt

mer komplisert enn kommunen
og politikerne tilsynelatende
mener at den er. Bystyret skal
torsdag fatte en svært viktig
beslutning. Det kan vise seg å bli
den rene skjebnetorsdag.

Flertallet i formannskapet
syntes ikke at en slik avtale var
noe å spare på, egentlig, og både
Høyre og Venstre mente for-
mannskapet burde ha endret
avtalen der og da. Heldigvis for-
sto ordføreren at det kunne være
lurt med backing i bystyret, selv
om han støttet flertallets inn-
stilling til bystyret, som betyr at
Lindstøl kan selge seg helt ut av
Solsiden 1 AS. Og dermed er for-
kjøpsretten borte.

Flere diskusjoner
Den viktigste problemstilling-

en er hvorvidt man skal la
utbygger få lov til å selge seg ned
i selskapet, før utbyggingsavtal-
en er undertegnet, og med gar-
antier for at kommunen ikke
benytter forkjøpsretten her og
nå. Heller ikke så vanskelig,
etter min mening. Kommunen
skal eller vil ikke benytte den.
En blakk kommune gjør ikke
det.

Likevel har verken administra-
sjonen eller formannskapet tatt
inn over seg det faktum at
Holmen-utbyggingen kanskje
ikke lar seg realisere, rent kom-
mersielt. For meg er dette den
viktige diskusjonen akkurat nå,

og hvor forkjøpsretten faktisk
har betydning.

Hvis formannskapet får det
som det vil, kan Lindstøl som
nevnt selge seg helt ut av sel-
skapet, og da er det liten hjelp i å
vedta at forkjøpsretten skal
gjelde helt til en utbyggingsav-
tale er undertegnet. Forkjøps-
retten er knyttet til Lindstøls
aksjer. For hver aksje som selges
ut, avtar kommunens verdi av
forkjøpsretten. Den smuldrer
opp. Hva om Lindstøl selger seg
helt ut av Solsiden 1 AS? Hvilken
forkjøpsrett har kommunen da?

Kommunen garanterer
Både med Rådmannens for-

slag, som ble nedstemt men som
kommer opp igjen på torsdag,
og med utbyggers forslag som
ble videresendt til bystyret med
noen tillegg, vil kommunen
gjøre et vedtak som betyr at de i
realiteten garanterer at det
kommeriselle prosjektet lykkes.
Ikke bare første byggetrinn, men
hele veien hjem.

Jeg synes ikke kommuner, råd-
menn, formannskap eller bystyr-
er skal bestemme slikt. Det kan
de ikke heller. Det avgjør mark-
edet. Som ennå ikke bestemt seg.
Ingen leiligheter er solgt.

Jeg har forståelse for at polit-
ikere som har ment at dette er et
godt prosjekt, ikke ønsker å
tenke tanken om at markedet
sier nei. Likevel er de nødt til å ta
høyde for dette. Noe annet ville
vært ansvarsløst.

Følge aksjene
Derfor er den gjensidige for-

kjøpsretten fremdeles viktig. Og
den trenger ikke hindre Arne

Lindstøl å selge seg ned. Etter
min mening er det så enkelt at
forkjøpsretten følger aksjene
som selges ut.

En forkjøpsrett bør ikke virke
dempende på mulige, nye
investorer. Det er nemlig slik at
verdien av aksjene skal vurderes
etter markedspris, som regulert i
avtalen. Investorer har derfor
ingenting å frykte.Aksjeverdien
vil være den samme – med eller
uten forkjøpsrett.

Jeg har tidligere antydet at
Staten kanskje kan bidra om
utbygger ikke lykkes. Jeg synes
det vil være dramatisk om kom-
munen og politikerne nå velger
å se bort fra en situasjon der
utbygger må gi opp. Om det
skjer, og at politikerne samtidig
lar forkjøpsretten fare, har vi
satt oss selv i en svært vanskelig
posisjon.

Svak utbyggingsavtale
Når dette er sagt, er det selv-

sagt mange andre forhold ved
Holmen som blir interessante å
følge. For eksempel utbyggings-
avtalen, som gir utbyggeren hele
kontrollen med fremdrift og
ferdigstillelse. Om, hvis og når.
Helt, eller delvis. Kanskje,
kanskje ikke. Om fem år, ti år?
Hvem vet?

Like interessant blir det å
følge kommunens håndtering av
sin egen reguleringsplan som
krever betydelig næringsvirk-
somhet. Så langt er ikke dette på
plass. Er kommunen villig til å
omregulere fra næring til bolig?
Dette bør besvares før første
byggetrinn eventuelt igangsett-
es. Det er ikke sikkert Fylkes-
mannen er like velvillig innstilt i
en dispensasjonssak i en eventu-
ell ny runde, forresten.

Jeg håper bystyret tar den rikt-
ige beslutningen torsdag: En
avtale som ivaretar både utbygg-
er og kommune, og hvor også
«pessimistiske» senarier tas hen-
syn til.
Av Helge Værland, Tangengata

Skjebnetorsdag
INNSPILL

Om to dager skal Bystyret trolig gjøre et av sine viktigste vedtak på svært lang tid.
Det er ikke sikkert det er klar over at vi faktisk snakker om en skjebnetorsdag for
Holmen, mener Helge Værland.

«Hva omLindstøl
selger seg helt ut av
Solsiden 1 AS?
Hvilken forkjøpsrett
har kommunen da?»



Som jurist synes jeg det er mange
uklare sider ved saken om den
kommunale forkjøpsretten på
Holmen. Slike uklarheter tilsier
at saken utsettes inntil man har
undersøkt nærmere den opp-
rinnelige avtalens historie, inn-
hold og økonomiske konsekv-
enser. Det bør også utredes
grundig hva kommunen kan
oppnå eller risikerer ved å
benytte forkjøpsretten.
Undertegnede kjenner ikke
saken i detalj, men ut fra presse-
oppslagene er det naturlig å stille
flere viktige spørsmål: Var over-
føringen i sin tid å anse som et
gavesalg? Hva ble faktisk betalt
for eiendommen? Har kommun-
en i dag noen mulighet til å få
eiendommen tilbakeført uten å
måtte betale markedspris? Hvis
kommunen frafaller sin for-
kjøpsrett, kan det sies å innebære
at man frafaller styringsrett og
gir bort til private verdier som
tilhører alle Risørs innbyggerne?
Spesielt i tider med trang kom-
muneøkonomi er det selvsagt
påkrevet at de folkevalgte for-
valter kommunens verdier og
juridiske rettigheter på best
mulig måte. Det er uakseptabelt
å frafalle rettigheter som kan
sikre kommunen innflytelse på
utbyggingen. Det kan også tenk-
es at det å gi fra seg forkjøpsrett-
en kan innebære økonomisk tap,
i forhold til å benytte den.
Kommunen bør før endelige ved-
tak fattes konsultere eksterne
eksperter, f.eks. hos Fylkesmann-
en eller Kommunenes Sentral-
forbund.
Mange er skeptiske til at kom-
munen skal benytte forkjøpsrett-
en og dermed opptre som eien-
domsutvikler. Det kan hevdes at
dette ikke er en kommunal opp-
gave, og at kommunen risikerer
tap.
I Norge har vi lange tradisjoner
for at kommuner engasjerer seg
aktivt i byutvikling for å sikre
helhetlig planlegging til beste

for befolkningen.Det Risør kom-
mune kunne oppnå ved å
benytte forkjøpsretten, koordin-
ert med videresalg, er å påvirke
prosjektutviklingen. Dermed
kunne man sikre at utbyggingen
blir mest mulig i tråd med ønsk-
ene til de nye folkevalgte og
byens befolkning: Hvilke nye
funksjoner skal prioriteres på
Holmen? (boliger, fritidseien-
dommer, næring, møteplasser).
Hvordan skal offentligheten
sikres tilgang til de beste uteare-
alene? Hvordan kan utforming-
en endres arkitektonisk, slik at
bebyggelsen får mer karakter av
Risørs byggeskikk i tre? Det er
også ønskelig å få med utbyggere
som vil invitere lokale aktører og
innbyggerne til deltakelse når de
nye planene skal utformes. Den
nye Plan- og bygningsloven har
forsterket målsettingene om
aktiv lokal deltakelse.
Kommunen kan sikre at slike
mål prioriteres ved å få en viss
styringsrett over eiendommen
gjennom forkjøpsrett, koordin-
ert med overføring til utbyggere
som er villige til å samarbeide

om en best mulig utbygging. Slik
kan man få et nytt Holmen som
skaper begeistring i Risør, ikke
konflikt, og sikre at utbyggingen
bidrar til å styrke Risørs tradi-
sjonelle merkevareverdi, særlig
når det gjelder byggeskikk og
bomiljø.
Det finnes trolig utbyggere som
er interessert i å gå inn i et pro-
sjekt på Holmen i Risør på slike
vilkår; åpenhet for medvirkning
og vilje til å vise at vi kan bygge
nytt i dag på en måte som tilpass-
er seg Risørs trebykvaliteter på
en utvetydig måte.
Undertegnede følger også med
på trender i eiendomsmarkedet
internasjonalt. Det er økende
interesse blant både utbyggere
og arkitekter for å bygge videre
på lokale tradisjoner som man
vet er attraktive på eiendoms-
markedet. Ikke minst i usikre
økonomiske tider kan man ikke
lenger regne med at alt blir solgt
uansett kvalitet og stil. Også i
Norge kommer det nå advarsler
fra eksperter om at de gylne tider
er over for utbyggerne. Vinnerne
vil være aktører som bygger i

samsvar med folks preferanser. I
Norge betyr det for eksempel å
videreføre kvalitetene i våre mest
attraktive bevarte kystbyer, med
Risør som det kanskje aller beste
eksemplet.
Det burde også være mulig å
inngå slike avtaler med nye
aktører før kommunen benytter
sin forkjøpsrett, slik at man eli-
minerer risiko for kommunale
tap, ved at man ikke får igjen
kjøpesummen ved videresalg.
Tomteverdi er styrt av hvor mye
man kan bygge innen reguler-
ingsplanen. En alternativ plan
bør derfor gi omtrent like stort
byggevolum, bare utformet på
en annen og mer tilpasset måte.
Regelverket for salg av kommun-
al eiendom vil tilsi en anbuds-
runde, men anbudene vil være
basert på de premisser forby-
form, byggeskikk og funksjoner
som kommunen definerer over-
for interesserte kjøpere. Disse
kan være strammere enn gjeld-
ende regulering.

AAuudduunn EEnngghh

Morten Røed tar i AAB 6/12 – 11
opp gjennom et åpent brev til
Gjerstad kommunestyre for-
holdene rundt ”Gamle Gjerstad
Mek” og tidligere Norol - sta-
sjonen på Sundsletta i Gjerstad.
Han stiller gjennom et åpent
brev til kommunestyret to
absolutt relevante spørsmål som
jeg skal etter beste evne skal
forsøke å gi svar på.
Innledningsvis vil jeg under-
streke at jeg har ingen problemer
med å stille meg bak Røed sine
beskrivelser av hvordan tilstand-
ene er på ”Gamle Gjerstad Mek.”
og hvordan han opplever dette.

Det er viktig å være klar over at
området som Røed viser til er to
forskjellige tomter med to for-
skjellige eiere. ”Gamle Gjerstad
Mek.” er eid av Agderfjell AS
mens tomta der Norol i sin tid
hadde bensinstasjon er eid av
Olav Bakken.

”Gamle Gjerstad Mek.” er i
Gjerstad kommune sin gjeld-
ende kommuneplan definert
som næringsområde. Før kom-
muneplanen ble rullert i somm-
er var området definert som LNF
område (Landbruk, natur- og
utmarksområde).
Gamle Noroltomta har heller
ikke fått noen godkjenning fra
kommunen til å fremstå slik det
gjør i dag. Denne tomta er i kom-
muneplanen definert som LNF
område (Landbruk, natur- og
utmarksområde). Kommunen
har aldri gjort vedtak som god-
kjenner at noen av eiendomm-
ene skal se ut slik det gjør i dag
eller bruksendring.

Begge eiendommene er blitt
fulgt opp gjennom pålegg for å
få ryddet opp. Eier av gamle
Norol - tomta ryddet for noen år
siden opp i forholdene. Den siste
tiden har det imidlertid igjen

begynt å fylle seg opp med gamle
lastebiler her.

På ”Gamle Gjerstad Mek.” (Agd-
erfjell AS) hadde kommunen sin
første befaring vinter/vår 2000
og det ble gitt pålegg i etterkant
for å sikre området og rydde opp.
Etter en lang føljetong endte
saken i retten. Kommunen tapte
rettsaken, blant annet på grunn
av at det var gitt for korte frister
til klageadgang, og måtte starte
prosessen på nytt. Politikerne
har derfor vært klare på at det nå
er svært viktig å gå fram riktig
for å få ryddet opp. Kommunen
satte på ny fram krav om utbedr-
ing av forholdene og skrev ut
dagbøter for mangel på utfør-
else. Dagbøtene gjelder sikring
av gjerder rundt eiendommen
(Agderfjell AS). Utbedringene
har ikke funnet sted til dags
dato, på tross av at utbygger har
fått de nødvendige tillatelser til

oppføring av gjerdet. Siden
påløpte dagbøter ikke har blitt
betalt har kommunen begjært
utleggsforretning. Det betyr at
Gjerstad kommune har fått
kjennelse til å få pant i eien-
dommen (Agderfjell AS).
Spørsmålet nå er hvordan vi
håndterer dette videre. Vi skal ha
en sak om dette i formannskapet
for å velge strategien videre. Det
er viktig at vi får noen juridiske
avklaringer fra vår advokat som
må ligge til grunn for valg av vid-
ere strategi.
Jeg ber om forståelse for at jeg
ikke kan gå ut med hva slags stra-
tegi vi kommer til å velge på det
nåværende tidspunkt. Det jeg
kan love er at jeg skal gjøre hva
jeg kan for at området skal se
ordentlig ut i løpet av så kort tid
som overhodet mulig.

KKjjeellll TTrryyggvvee GGrruunnnnssvvoollll
OOrrddfføørreerr,, GGjjeerrssttaadd kkoommmmuunnee

– Det er økende interesse blant både utbyggere og arkitekter for å bygge videre på lokale tradisjoner somman vet er
attraktive på eiendomsmarkedet, hevder Audun Engh i dette innlegget. (Arkivbilde av Holmen-modellen)

Tid for besinnelse

– Vil gjøre hva jeg kan for å rydde opp
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Debatt
Høyre og
Holmen
Enkelte avisinnlegg de siste
ukene har gitt inntrykk av at
bystyret nå skal diskutere
hele Holmen-utbyggingen på
nytt. Derfor en kort presiser-
ing av hva som egentlig er
oppe til behandling.
Da Holmen ble solgt til Sol-
siden 1 AS (Lindstøls skips- og
båtbyggeri AS) for mer enn 22
år siden ble det tinglyst en
rett for kommunen til å gå
inn som eier dersom mer enn
50 % av aksjene senere ble
solgt til andre. I 2008 kjøpte
Backe-gruppen 40 % av
aksjene, slik at Lindstøls eier-
andel ble redusert til 60 %.Nå
skal det hentes inn mer peng-
er for å fullføre prosjekter-
ingen og ha tilstrekkelig
egenkapital til å gjennomføre
utbyggingen. Dette kan bety
at Lindstøls eierandel komm-
er under 50 %.

Det eneste spørsmålet som
bystyret skal ta stilling til
neste uke er om kommunen
skal benytte rettigheten til å
overta hvis så skjer, eller
akseptere at Lindstøls eier-
andel kan bli mindre enn 50
%. Uansett slettes ikke denne
tinglyste rettigheten før
utbyggingsavtalen er under-
tegnet.

Flertallet i formannskapet
ville ikke stille seg i veien for
dette og gikk inn for å slette
heftelsen nå, mens et mindre-
tall ønsket å utsette saken til
bystyremøtet i januar.
Mindretallet kom ikke med
forslag til hva som bør gjøres
annet enn å utsette saken.

Gjennom årene har det vært
tallrike forslag til utnyttelse
av Holmen og ikke minst til
hvordan planløsning og
byggestil bør være. Med så
mange og sterke meninger vil
det være motstand uansett
hva som velges. Som politik-
ere må vi etter beste skjønn
avveie ulike forhold, priori-
tere og til slutt ta et valg.
Høyres bystyregruppe mener
at det ikke er en kommunal
oppgave å utvikle Holmen.
Spesielt ikke når private står
klar til å satse ytterligere
millionbeløp som skal invest-
eres i kommunen. Det kan
ikke være riktig å påføre inn-
byggerne ytterligere gjelds-
belastning ved å ta opp lån
for å betale ut private som er
villige til å satse! Etter mange
store investeringer de siste
årene betales det nå over 16
mill i året bare til renter, og
det er fortsatt store invester-
ingsbehov innen skole og
omsorg. Risør Høyre velger å
prioritere dette framfor eien-
domskjøp.

Vi har forventninger til at
Holmen-prosjektet blir en
vitamininnsprøyting for
kommunen, og at denne
utbyggingen vil bli et gode
for nåværende og nye inn-
byggere.

RRiissøørr HHøøyyrreess bbyyssttyyrreeggrruuppppee


