
Tirsdag 17. januar 2012NYHETER6

Hjemmeside med debatt-
innlegg knyttet til Holm-
en og Flisvika samt et
seminar der Risørs byut-
vikling skal brukes som
eksempel på hvor galt
det kan gå når kunmark-
edet er motivasjon for en
utbygging.

Utbyggernes “enfant terrible”,
Erling Okkenhaug, gir seg ikke.
Han ringer for å fortelle at han
fortsatt har fokus på Holmen og
Flisvika-utbyggingen. Dette til
tross for til dels massiv kritikk
under det åpne møtet om Holm-
en som gikk av stabelen på råd-
huset før jul.

Korstog
–Hvor lenge skal du fortsette ditt
korstog mot Holmenprosjektet?
– Helt til det er stoppet. Noe jeg
ikke er særlig mye i tvil om
egentlig vil skje av seg selv. Det
finnes ikke en utbygging ved
sjøen eller på fjellet de siste årene
som har vist seg å bli vellykket.
Hvorfor tror man da at det vil
skje på Holmen og i Flisvika
samtidig som vi snakker og
skriver om finanskrise?

På offensiven
Men om Okkenhaug tilsynelat-
ende tror økonomiske nedgangs-
tider i seg selv vil gi som resultat
at prosjektene aldri blir realisert,
er han fortsatt på offensiven. –
Det handler blant annet om pre-
sentasjonen av Holmen. Hvorfor
er man ikke opptatt av siktlinj-
ene fra ulike steder i byen. Vi
snakker om en verneverdig by og
så er det ingen som bryr seg om
hva som ligger i byens nærmeste
nabolag. Man ville aldri ha
akseptert en slik utbygging på
nabotomta til Røros, hevder han.

Allgrønn-lederen sier også at
han vil bruke eksempler fra Risør
i en annen sammenheng.
–Til sommeren skal vi arrangere
et byplanseminar, etter all sann-
synlighet skjer dette i Kristian-
sand. Konferansen vi skal
arrangere vil hete “Stedskraft”

og der vil Risørs byutvikling bli
brukt som et et eksempel på
nasjonalt nivå om hvor galt det
kan gå når man slipper markedet
til som eneste motivasjon, sier
Okkenhaug.

Gitt blaffen
Allgrønn-lederen nøyer seg ikke
med å kritisere utbyggingen i
Risør. Han unnslår seg ikke for å
gi politikerne en uppercut: –
Under seminaret “Stedskraft”
skal vi se på tre svært ulike sted-
er. Evje, der vi ble invitert for å
stille med en tankesmie samt
Arendal og Risør.De to siste sted-
ene har en fellesnevner; nemlig
at politikerne har gitt blaffen i å
stille kritiske spørsmål til pro-
sjektene. Forskjellen ligger i at i
Arendal har det vært oppstand
blant folk i forbindelse med Bar-
buprosjektet. I Risør har debatt-
en vært totalt fraværende.

–Vært ganske alene
–Du sammenligner Arendal og
Risør og hevder at debatten har
vært totalt fraværende i Risør.
Hvordan kan du hevde dette når
avisdebatten har pågått gjennom
flere år?

–I Arendal har man hatt Bar-
buaksjonen, Kanalselskapet,
Tyholmens venner og Historie-
laget m.m. som har vært svært
aktive med folkemøter, konsert-
er, demonstrasjoner, nettsider og
Facebookprofiler. Jeg har inntil i
høst vært ganske alene om å
hevde kritiske synspunkter til
byutviklingen i Risør. Folk har i
disse årene stoppet meg på gaten
og gitt positive tilbakemeldinger
på ting jeg har skrevet. Jeg har
alltid bedt de som har hatt sym-
pati for mine synspunkter om å
skrive i avisen selv. Svaret har
som regel vært: Er du gal, jeg bor
jo her. Dette er den lille byens
problem og utfordring ...

–Blir drøftet i detalj
–Du er veldig opptatt av det
folkelige engasjementet?
– Jeg er opptatt av at utbyggings-
prosjekter blir drøftet i detalj,
særlig i sårbare stedsmiljøer som
i Risør. Når byens forvaltning og
politikere overlater regulerings-

arbeide til utbygger blir det uan-
sett bukken og havresekken .
Det har ikke vært et folkelig
engasjement i Risør. Folk risiker-
er for mye ved å bry seg og polit-
ikerne gir carte blanche til pro-
sjekter jeg vil hevde er ganske
kontroversielle.

–Både Holmen og Flisvika har
tatt lang tid å få ferdigbehandlet
politisk og politikerne har stilt
strenge krav i forbindelse med
utbyggingsavtaler. Er det da rikt-
ig å hevde at utbyggerne har fått
carte blanche til å ture fram som
de vil?

–Man kunne sikret en høyere
kvalitet og verdi for Holmenut-
byggingen ved å legge strenge
føringer for detaljerte reguler-
ingsbestemmelser og dermed
oppnå de Risørkvaliteter som det
ble reklamert med tidlig i pro-
sessen. Det holder ikke bare å
definere høyder og volumer av
firkantede kasser i en by med
Risørs særegne kvaliteter. Det er
et politisk ansvar å ivareta disse
ressursene. I Risør er man så opp-
tatt av noe skal skje at man ser på
enhver motforestilling som en
kamp mot dette fremskrittet.

Blitt feiltolket
Okkenhaug hevder også han er
blitt feiltolket da han grep tak i
manglende dokumentasjon
rundt salget av Holmen til
Lindstøl Skip.
– Jeg har mottatt dokumenta-

sjon fra rådmannen som viser at
Holmentomta i sin tid ble solgt
til Lindstøl for en million kroner,
og dermed er det greit. Samtidig
vil jeg si det var beklagelig at
denne dokumentasjonen ikke
fantes i kommunens egne arkiv-
er. Men, jeg setter punktum for
dette nå. For øvrig har det aldri
vært min mening å insinuere at
det hadde skjedd noe som ikke
tålte dagens lys, sier Allgrønns
Erling Okkenhaug, vel vitende
om at han fortsetter å trå på
manges tær gjennom sitt utrette-
lige engasjement for å få til en
annen utnyttelse av arealet på
Holmen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Erling Okkenhaug ( i midten) blir presenetert for den nye Holmenmodellen av arkitekt Petter Bogen.

Savner debatten

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
Kun for private husholdninger. Prisene gjelder 16.01-22.01.2012

Matmestern, pr. kg

Strimlet
svinekjøtt

54905490

Strimlet
svinekjøtt
Matmestern, pr. kg

Rask og rimelig
hverdagsmiddag

Ferske svine-
koteletter
Farmen, pr. kg

4190

Pizza Pepperoni/
Mozzarella
Rimi, italiensk, 390-400 g,
64,75-66,41/kg

2590

Pærer
Pr. kg

990

Sprøpanert
torskefilet
Rimi, 360 g, 72,22/kg

2600
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Holmen-en levende bydel?
Det er med interesse og dessverre
økende bekymring jeg har fulgt
utviklingen av prosjektet på
Holmen. Etter at vårt engasje-
ment ble avsluttet på en høyst
uvanlig måte hadde jeg ikke
tenkt å engasjere meg videre i
prosjektet, men basert på hva
som fremkommer i avisa og på
nettet føler jeg at noen betrakt-
ninger og kommentarer kan
være både nyttig og nødvendig.

Holmen er ikke et vanlig bolig-
prosjekt. Holmen er mye viktig-
ere enn det. Prosjektet omfatter
utviklingen av en ny bydel i Risør
med en helt eksepsjonell beligg-
enhet og eksponering i forhold
til den gamle byen, torget og
indre havn. Nettopp derfor var
målsettingen at prosjektet på
Holmen skulle utvikles som et
unikt prosjekt med spesielle
kvaliteter og i samklang med
byen. Som en konsekvens av
denne målsettingen ble ca. 30
arkitektfirma intervjuet, og 6
valgt ut til å delta i en omfatt-
ende konkurranse for å synlig-
gjøre mulighetene på Holmen.
Som vinner av konkurransen og
ansvarlig for videre utvikling av
prosjektet blir jeg meget betenkt
når jeg ser hvilken retning pro-
sjektet nå er i ferd med å ta.

Utvikles som levende bydel
Helt fra arkitektkonkurransen
og gjennom påfølgende bear-
beidelse av prosjektet var det en
eksplisitt målsetting at Holmen
skulle utvikles som en levende
bydel med boliger, hotell, forret-
ninger og annen næringsvirk-
somhet. Dette fremkommer
flere steder i reguleringssaken,
og jeg har personlig stått i flere
folkemøter og fremhevet viktig-
heten av en slik utvikling.
Denne forutsetning ble også ved-
tatt i bystyret i 2009 hvor antatte
størrelser på næringsarealer er
definert. Slik det nå fremkomm-
er i flere artikler i avisa samt ell-
ers i media ser det nå ut som
utbygger er i ferd med å fjerne all
næringsvirksomhet på Holmen.
Det er helt i motstrid med inten-
sjonene og forutsetningene i
reguleringen, og underbygger
dessverre skrekksenarioet frem-
satt av Rødt og AP i forbindelse
med reguleringssaken om at
Holmen i verste fall kun blir en
ren ferie- og fritidsøy.

Intensjonen i prosjektet var at
næringsvirksomheten fra
atkomsttorget med fiskemottak-
et via hovedgata til hotelltorget
skulle bidra til å skape et levende
og attraktivt miljø både for byens
beboere og besøkende.

Hotellet ser også ut til å bli fjern-
et fra planen med begrunnelse at
det er økonomisk vanskelig å
drive hotell i Risør. Hotellet er en
viktig faktor for å skape en lev-
ende bydel. Det påpekes i regul-
eringssaken at bruk av dette are-
alet på Holmen til annet enn hot-
ell, vil sannsynligvis resultere i at
Risør mister en enestående
mulighet til å få etablert et nytt
og attraktivt hotell. Byplanmess-
ig og arkitektonisk er hotellet
med sin plassering og utforming
et meget viktig element som
bidrar til å gi prosjektet og Risør

et ønsket og viktig signalbygg.
Hotelltaket med utsikt til byen,
fjorden og havet var planlagt
som et solrikt og attraktivt ute-
areal for alle. Som en del av hotell
konseptet er det regulert et
boligareal på minimum 1600m2
til såkalte sale-lease back leilig-
heter. Dette arealet skal være
direkte tilknyttet hotelldriften.
Dersom hotellet fjernes fra pro-
sjektet kreves det således en
større reguleringsendring både
av hotellfeltet og av boligdelen.

Høyere utnyttelse
Gjennom en del innlegg både i
avisa og på nettet ser det ut som
flere fortsatt tror at man når som
helst kan begynne på nytt med
hele saken.Reguleringsplanen er
vedtatt, og den gir føringer for
videre utbygging på Holmen.
Man kan være uenig i det som er
vedtatt, men de vanlige demo-
kratiske regler er lagt til grunn
for reguleringssaken. Det som
derimot nå er viktig er at alle for-
slag fra utbygger må sammen-
stilles og kritisk vurderes i for-
hold til reguleringsplanens
intensjoner, bestemmelser, teg-
ninger og illustrasjoner. Eventu-
elle avvik fra dette vil betinge en
reguleringsendring som må
behandles både administrativt
og politisk.

Med utgangspunkt i illustra-
sjonene i avisa har det nye for-
slaget både høyere utnyttelse og
bygningsvolumer enn tidligere
forslag. Selv om det regulerings-
messig kan være mulig var dette
aldri intensjonen i planen.

Store deler av prosjektet er nå
fire etasjer, mens tidligere for-
slag hadde konsekvent kun to og
tre etasjer mot sjøen. Kun to hus
midt i prosjektet hadde et
begrenset volum på fire etasjer.
Det nye forslaget er etter min
mening meget uheldig i forhold

til foreslåtte høyder. Dette
påvirker målestokken både
internt på Holmen og forholdet
til den eksisterende bebyggelsen
rundt indre havn. Fortetting og
høyere utnyttelse vil naturlig
nok også få konsekvenser både

for utsikt og solforhold, samtid-
ig som utearealenes størrelse og
kvalitet forringes.

Viktige siktlinjer fra torget og
byen til bakenforliggende fjord
og øylandskap er fjernet og pro-
sjektet vil fremstå tettere og høy-
ere mot byen.

Det primære i prosjektet har
vært og må være at Risørs og pro-
sjektets spesielle kvaliteter settes
i fokus, og at kommersielle hen-
syn ikke blir den overordnede
premissgiver som dikterer
utformingen.

Nasjonal interesse
Reguleringssaken definerer
entydig at prosjektet på Holmen
skal ha en høy arkitektonisk
verdi. Det er også medtatt i avtal-
en mellom Lindstøl og Backe
gruppen at prosjektet skal ha en
kvalitet som vekker nasjonal og
om mulig internasjonal inter-
esse. Dette er høye mål, men av
overordnet betydning i forhold
til Risør. Det store spørsmålet er
nå om det reviderte prosjektet

oppfyller denne målsetting.

Holmen skal fremstå som en
ny moderne bydel. Både
fasadeutforming og takform vil
være i kontrast til den gamle
byen slik at prosjektet fremstår

med en profil som representerer
vår tid. Man kan være enig eller
uenig i denne formuleringen,
men uansett er det viktigste at
høy kvalitet både på bygg og ute-
anlegg prioriteres.

Både ny arkitekt og prosjekt-
leder har kommet sent inn i pro-
sjektet uten å ha spesielle for-
hold verken til prosjektet eller
Risør. Dette utgangspunktet
skaper dessverre ikke de beste
forutsetninger for å ivareta de
kvalitetene som er utrolig viktig
for prosjektet, byen og fremtid-
en.

Basert på foto av modellen og
tegninger i avisa fremstår pro-
sjektet nå som et høyst ordinært,
”produksjonsvennlig” boligpro-
sjekt med en stor grad av repeti-
sjon. Bygningsvolumene er
standardisert med gjennomgå-
ende gesimser slik at bygnings-
massen blir uniformert på en
uheldig måte.

Variasjon var en viktige pre-
miss i det tidligere prosjekt og i

reguleringssaken. Bygnings-
strukturen skulle ha forskyv-
ninger både vertikalt og hori-
sontalt. Hvert hus skulle ha vol-
umer og gesims som varierer i
høyde og derved medvirker til å
skape spenning og variasjon i
bebyggelsen. Fasadene ble bevist
utformet slik at ingen hus ble
like. Dette er for øvrig også typ-
isk for den eldre bebyggelsen i
byen. Det er familiære likheter,
men alle er litt forskjellige. Dette
ville medvirke til å skape et lev-
ende , variert og stimulerende
totalmiljø.

Kun enmulighet
Vi får kun en mulighet til å
ivareta de funksjonen og kvali-
tetene Risør fortjener. Etter at
prosjektert er realisert er det for
sent.

Noen politikere og andre borg-
ere har gitt inntrykk av at uan-
sett hva som kommer på Holmen
så er det positivt for byen. Slike
uttalelser har vel delvis sin bak-
grunn i at Risør var kjent som en
nei-kommune hvor det var van-
skelig å få realisert nye prosjekt-
er. Nå skal man motbevise dette
ved å være positive til det meste.
Jeg tror fortsatt det er en god og
riktig holdning å være kvalitets-
bevisst, samt utøve kritisk
skjønn overfor forslagene fra
utbyggeren.

Meget stort ansvar
Det påhviler et meget stort
ansvar både på administrasjonen
og planmyndigheten i Risør
kommune, samt politikerne i
byen for å ivareta de funksjoner
og kvaliteter som forutsettes for
et vellykket og optimalt prosjekt
på Holmen.

Dersom dette mislykkes vil det
være en meget trist dag både for
dagens og fremtidens Risør.

Oddvar Johansen
Sivilarkitekt mnal

Slik skulle Holmen se ut i følge forslaget fra Kritt Arkitekter. Hvert hus skulle ha volumer og gesims som varierer i høyde og derved medvirker til å skape spenn-
ing og variasjon i bebyggelsen. Fasadene ble bevist utformet slik at ingen hus ble like.

Dette er modellen av “nye” Holmen, laget av Petter Bogen Arkitektkontor AS




