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Da Riksantikvaren, etter et møtet med utbygger og
Risør kommune, bestemte seg for å komme ut av skap-
et, og i brevs form innrømte at saltak på Holmen var
nødvendig om man skulle oppleve den nye bydelen som
en integrert og oppsluttende del av bybildet, var det nok
noen som startet på Seieren er vår. Rett og slett fordi
man ikke trodde at politikerne i Arbeiderpartiet var
tøffe nok til å stå imot et så klart råd fra landets øverste
vernemyndighet. Dessuten har presset mot partiet vært
knallhardt de siste ukene, med en stadig voksende gras-
rotbevegelse som ikke synes noe om at den nye bydelen
skal preges av “noen hvite sukkerbiter”.

Men man glemte nok kanskje i all optimismen at
Arbeiderpartiet hele tiden har vært krystallklar på at
man ikke ville gå for noen omkamp i Holmen-saken.
Snarere tvert imot. Utsettelses-
forslaget i siste bystyremøte
kom som et sterkt ønske om
å skape et så stort flertall
som mulig for de foreligg-
ende planer, fordi dette er en
viktig utbygging for Risør,
og en utbygging som i sterk
grad vil komme til å prege
sentrum i mange år framov-
er. Det er ikke morsomt å få
slike saker avgjort med et
knepent flertall.

Møtet i Oslo kom i stand for at fagfolkene, gjennom
dialog, skulle komme fram til løsninger som et bredest
mulig flertall i bystyre senere kunne si seg godt fornøyd
med.For det ville også utbygger være tjent med.At Riks-
antikvaren helt på tampen i denne prosessen skulle
komme opp med saltak-løsningen, hadde vel neppe
ordføreren eller andre i Ap forventet.

Men som Oddvar Mykland skriver i sitt innlegg i dag-
ens avis, må ikke Riksantikvarens mening oppfattes
som noe annet enn en meningsytring. Han har ingen
myndighet til å instruere politikerne i denne saken, noe
han da også han selv presiserer. Det merkelige er at man
ikke har hørt et kvitter om saltak da reguleringsplanen
var til behandling, verken fra vernemyndighetene i Oslo
eller i Arendal. Et tabbe kanskje, dersom dette skulle
være avgjørende for at Holmen skulle bli en integrert og
oppsluttende del av bybildet. Hadde saltak-ønsket
kommet på det tidspunkt, ville vel utbyggeren ha
akseptert det.

Rammeavtalen skal behandles av bystyret 31. mai, og
slik det ser ut nå, vil avtalen bli vedtatt med solid fler-
tall. Rødt vil nok gå inn for at det utarbeides en ny
reguleringsplan, basert på Riksantikvarens ønske om
saltak, men de blir ventelig alene om dette standpunkt-
et. Arbeiderpartiet har bundet seg gjennom tidligere
uttalelser om forutsigbarhet, og respekt for tidligere
bystyrevedtak. Og i de borgerlige partiene er enigheten
rørende. Nesten som man skulle tro at noen har svingt
partipisken. Men det har man vissnok ikke gjort.

Ingen omkamp

Merkelig at
man ikke hørte
et kvitter om
saltak da

regulerings-
planen skulle
behandles

– I et parti som Arbeiderpartiet ønsker man neppe å fremstå som værhaner, skriver Oddvar Mykland blant annet i
dette innlegget.

Med 28 mot 2 stemmer vedtok
Risør bystyre reguleringsplanen
for Holmen. Siden da er det
kommet endringer, men det er
endringer som ingen, bortsett
fra Rødt hittil har ment betinger
at hele reguleringsplanen skal
opp på nytt.

Brev fra Riksantikvaren
Så kommer det altså et brev fra
Riksantikvaren et par uker før
rammesøknaden for første
byggetrinn skal behandles av
bystyret. Det er så vidt jeg vet
ikke Riksantikvaren som har
bedt om å uttale seg. Det var
Risør kommune som bad om et
møte. Resultatet av dette møtet
er altså et brev. Jeg har ikke lest
brevet og forholder meg kun til
artikkelen i AAB der det står å
lese at Riksantikvaren gjerne ser
at det bygges boliger med saltak
og at det bør begrenses til to
etasjer. Javel og hva så?

Ny reguleringsplan?
Varaordfører Knut Henning
Thygesen griper begjærlig brevet
og sier at Riksantikvarens råd gir
grunnlag for en ny behandling
av hele reguleringsplanen og Erl-

ing Okkenhaug synger nærmest
”seieren følger mine faner” og
slår fast at politikerne nå ikke
våger å gå inn for de foreliggende
planer. Forsiktigvis antyder jeg
at det kanskje er dristig å ta seier-
en på forskudd.

Kun et innlegg i debatten
Så lang, så godt. Hva er så dette
brevet fra Riksantikvaren? I
mine øyne er det et innlegg i
debatten om hva som bør skje på
Holmen. Intet mer og vel heller
intet mindre. Et innlegg i debatt-
en på lik linje med flere andre
innlegg. Riksantikvaren kan
ikke med lovverket i hånd
pålegge Risørs politikere noe
som helst i denne saken. Han
kommer med andre ord ikke
med noe pålegg. Han gir uttrykk
for sin mening, og i ytringsfri-
hetens navn må ha få lov til det.
Som alle oss andre. Men nå er det
altså slik at det verken er Riksan-
tikvaren eller undertegnede som
skal avgjøre denne saken. Og det
kan vi vel være glade for.

Lokalpolitikerne avgjør
Avgjørelsen ligger derimot der
den skal ligge, hos de 29 repre-
sentantene vi har valgt til å
utgjøre bystyret. Skal de så kull-

kaste vedtaket de 31 i det forrige
bystyre gjorde med 28 mot 2
stemmer? Selvfølgelig ikke. Litt
forutsigbarhet må utbygger
kunne forvente. Eller det er
kanskje ikke slik det skal fung-
ere?

A-partiet har nøkkelen
Arbeiderpartiet er på mange
måter nøkkelen i denne saken.
På NRK Sørlandet tirsdag uttalte
ordfører Per Lunden at han ikke
ønsket en ny behandling av hele
reguleringsplanen. Som partiets
fremste politiske talsmann er det
å håpe at han har gjennomslags-
kraft i partiets gruppe. Jens
Høibø i samme parti har gjen-
tatte ganger sagt at partiet ikke
ønsker omkamp i denne saken.
Det ville overraske om et innlegg
i debatten i form av et brev fra
Riksantikvaren skulle endre på
dette. Skulle det likevel skje, vil
det utvilsomt svekke tilliten til
politikerne. Og i et parti som
Arbeiderpartiet ønsker man
neppe å fremstå som værhaner.
Eller vil man det?

OOddddvvaarr MMyykkllaanndd

Riksantikvaren eller de 29?
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Riksantikvaren hevder nå
at utbyggerens arkitekt,
Petter Bogen har revidert
sitt prosjekt slik at det er
blitt svært likt det Kritt i
sin tid presenterte

Den reguleringsplanen, som ble
vedtatt i 2010, var som kjent bas-
ert på forslaget fra Kritt arkitekt-
er.

Riksantikvaren skriver dette
om Bogens reviderte prosjekt:

“Bygningene har etter revi-
sjonen fått en estetikk som i seg
selv ikke er dårligere enn enkelt-
bygningene i Kritts opprinnelige
forslag.”

Med denne uttalelsen som bal-
last mener arkitekt Bogen at
rammesøknaden for det første
byggetrinnet på Holmen nå er i
takt med reguleringsplanen.

Må behandles og godkjennes
“Vi mener at dette betyr at
rammesøknaden må behandles,
og at den bør godkjennes”, skriv-
er arkitekten i sitt brev til kom-
munen.

Når det gjelder Riksantikvar-
ens forslag til bebyggelse på
Holmen, mener Bogen at det er
svært mange likhetspunkter
mellom hans forslag og Riksan-
tikvarens. Dette gjelder tetthet-
en, både husene seg i mellom, i
forhold til sjøkanten samt det
faktum at det dreier seg om
høyder på to - tre etasjer. Han
mener også at i begge forslagene
vil bygningsvolumene, sett fra
byen og omgivelsene, fremstå
med samme dinensjoner.

Bygningsstruktur
Men, det er også store forskjeller,
påpeker Bogen og dette gjelder
både byggtypen, der han operer-
er med kubiske bygg mens Riks-
antikvaren ser for seg tilnærmet
rektangulære bygningskropper
og det er forskjeller i forhold til
bygningsstruktur.

Riksantikvaren ønsker bygg
som ligger sammnenhengende,
mens Bogens forslag er basert på
enkeltstående bygg av ulik størr-
else og med utsyn mellom bygg-
ene.

Bogen trekker også frem tid-
ligere utspill fra Riksantikvaren
der det blant annet heter at
Holmen alltid har hatt en kon-
trasterende bebygelse i forhold
til den “historisk tette trehusbe-
byggelsen” i indre havn.

Finner det underlig
Bogen skriver i den forbindelse:
“Dette momentet er helt overo-
ordnet - og klart uttrykt - i plan-
en, som opererer med en byg-
ningsstruktur, typer av bygg,
takform og fasader som vil være i
kontrast med den gamle byen”.

Bogen skriver videre at han

finner det underlig når Riksan-
tikvaren i sin faglige vurdering
tar utgangspunkt i regulerings-
planens bestemmelser der det
heter at bebyggelsen på Holmen
skal utformes i samklang med
bebyggelsen i sentrum og tolker
dette som om at man skal repet-
ere strukturer og bygningstyper
fra den gamle byen.

“Samklang”
Bogen mener videre at dette står
i kontrast til det som har vært
sagt i drøftelsene rundt Holmen-
prosjektet.
I disse drøftelsene har det nem-
lig vært et gjentatt poeng at
bebyggelsen på Holmen skal stå i
kontrast til bebyggelsen og at
begrepet “samklang” skal knytt-
es til panelarkitektur, hvitfarge,
materialbruk, detaljering, mur-

verk, grønt preg og annen
utforming utenomhus som skal
gi gode opplevelser.

For øvrig mener Bogen at Riks-
antikvarens siste innspill om
hvordan bygningsrekken mot
ndre havn skal utformes har vært
diskutert tidligere og at dette er
lagt til side.

Fordel medmellomrom
“Vi mener at husrekken mot
havnen med fordel kan bestå av
bygg med mellomrom. Mellom-
rommene vil danne relieffer i en
kjede av hus, som vil tilføre varia-
sjon og opplevelse.”, skriver
Bogen som også hevder at at
Riksantikvarens forslag til
bebyggelse kan sies å være noe
lukket og at han ikke kan se at
situasjonen inne på Holmen kan
vinne noe på Riksantikvarens

forslag.
Som kjent har Riksantikvaren

påpekt at hans forslag vil gi mer
luft og lys inne på uterommene
da disse får et større areal.

Avslutningsvis skriver arkitekt
Petter Bogen at kommunen klart
har uttrykt at man ønsker at
utbyggeren skal forholde seg til
den allerede vedtatte reguleri-
mngsplanen.

“På dette grunnlaget har man
en felles plattform for gjennom-
føring av et stort og viktig pro-
sjekt. Man har forutsigbarhet”,
jeter det i brevet fra Petter Bogen.

Formannskapet behandler
rammesøknaden i et ekstra-
ordinært møte førstkommende
mandag.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

I en kommentar til utspill-
et fra arkitekt Petter
Bogen, uttaler ordfører
Per Kr. Lunden at Arbeid-
erpartiet fortsatt disku-
terer hvordanman skal
forholde seg til
rammesøknaden.

–Jeg regner imidlertid med at
rammesøknaden, slik den blir
beskrevet i saksfremlegget, får
nødvendig flertall, sier han.
Lunden sier samtidig at han er
mest fristet til å legge bort
begrepet “samklang”.

–Dette er rett og slett fordi
begrepet ikke er presist nok. Vi
har alle ulike fortolkninger av
hva “samklang” innebærer, sier
han.
Ordføreren tilføyer at han heller
ønsker en formulering der det
fremgår at Holmenutbyggingen
i form og arkitektur så langt det
lar seg gjøre, tilpasses Risør
sentrum.
–Samtidig må vi være åpne for at
bebyggelsen på Holmen skal
representere moderne arki-
tektur. Men også overfor denne
må vi kunne stille krav om ori-
ginalitet og ikke minst varia-
sjon.
Ordføreren sier også at Arbeider-
partiet er opptatt av i hvilken

grad de offentlige områdene
kommer til å fungere.
–Det er lagt vekt på at Holmen nå

skal bli et mer åpent område for
alle. Slik vi vurderer det må
utbygger derfor tilstrebe seg på å

la gangveiene bli så romslige som
mulig. Enkelte steder er gangvei-
en langs sjøen ikke bredere enn
2,5 meter. Etter vårt skjønn
burde gangveiene vært noe bred-
ere. Dette må utbyggeren derrfor
prøve å få til. Enten ved å redus-
ere det private hagearealet eller
ved utfylling, sier Risørordfører-
en.
Når det gjelder holdningen hos
de øvrige politiske partiene er
det liten tvil om at rammesøk-
naden får den nødvendige støtte.
Det eneste partiet som har
bebudet mer radikale endrings-
forslag er Rødt.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Prosjektansvarlig Philip Stephansen fra Backegruppen (t.v.) og arkitekt Petter Bogen kan glede seg over at rammesøknaden endelig kommer til behandling, og
mest sannsynlig får et positivt vedtak, førstkommende mandag.

I følge hjemmesiden til Holmenprosjektet, Risørholmen, kan noen av leilig-
hetene få denne flotte utsikten

–En estetikk som ikke er
dårligere enn Kritts forslag

Ønsker bredere offentlige gangveier på Holmen


