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Landets kommuner blir ofte overkjørt av statlige organ-
er. Det er et problem for lokalt selvstyre. Høyre-leder
Erna Solberg vil gi kommunene reell mulighet til å
utfordre staten når de mener å ha retten på sin side.Der-
for foreslår hun å etablere en lokaldemokratidomstol
som med bindende virkning kan løse konkrete tvister
mellom kommune og stat i forvaltningssaker.

En slik rettsinstans vil kreve å se lovhjemmel for
praksisen som føres fra statens side. – Det vil medføre en
betydelig rydding i uryddig praksis, sa Erna Solberg på
Høyres ordførerkonferanse lørdag. Høyres leder lovet å
spandere kake på den første ordføreren som vinner sin
sak i domstolen.

Erna Solberg har kommet med et interessant innspill
i debatten om lokalt selvstyre,men det er slett ikke sikk-
ert at hennes medisin er den rette. Uansett bør fordeler
og ulemper ved en slik domstol
utredes nærmere.

Solberg har et godt poeng
når hun viser til at Direktor-
atet for naturforvaltning har
innført betegnelsen «Inn-
grepsfrie naturområder».
Det er et begrep som ikke
finnes i noen lovtekst, men
bare er konstruert av direk-
toratet. Staten vil derfor tape
dersom denne praksisen blir
utfordret av en lokaldemo-
kratidomstol, hevder Høyres leder. Hun er spent på
hvordan Sp-leder og kommunalminister Liv Signe
Navarsete vil stille seg til en slik måte å tenke på.

Poenget er nemlig at det i lang tid har vært hard dra-
kamp om slike spørsmål innad i den rødgrønne regjer-
ingen. Kommunalministeren legger snart fram stor-
tingsmeldingen om forholdet mellom stat og kom-
mune. Meldingen skulle egentlig ha vært lagt fram før
sommerferien, men det er stor uenighet mellom SV og
Senterpartiet i synet på lokaldemokratiets rolle. SV vil
holde fast ved de statlige maktstrukturene i form av
direktorater, reguleringer og byråkratisk kontroll.
Begrunnelsen er å sikre like tjenester og like tilbud over
hele landet. På den annen side poengteres det fra Sp-
hold at vettet er likt fordelt her i landet.

Regjeringen stiller seg også spørsmål ved rettighets-
tankegangen som griper stadig om seg. Det dreier seg
om rettigheter som isolert sett er greie nok, men som i
sum innskrenker kommunenes muligheter til å gjøre
lokale valg. Her vil regjeringen ventelig anbefale en
pust i bakken. Det vil være prisverdig, men ikke til-
strekkelig.

Spørsmålet er så om Høyre-forslaget om en lokalde-
mokratidomstol er veien å gå. En slik domstol kan fort
føre til mer byråkrati og advokatkrangel. Her bør man
heller gå politisk til verks og ta ondet ved roten.Dersom
det eksempelvis er politisk uakseptabelt at Direktoratet
for naturforvaltning har etablert en praksis det ikke er
lovhjemmel for, så et det jo opp til Miljøverndeparte-
mentet å slå ned på dette. Svaret er ikke flere advokater,
men mer politikk.
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Er dagens planer for utbygging
av Holmen de best tenkelige?
Neppe. Jeg kan i likhet med
mange andre drømme om hva
Holmen kunne innholde av
framtidsrettet næring, opplev-
elser, langsom vekst og totalt
oppslutning i lokalbefolkning-
en. Men som kommunepolitik-
ere i Risør må vi forholde oss på
en åpen og konstruktiv måte til
de initiativ og planer som fore-
ligger. Planprosess bør bevege
seg mot avklarende mål, ikke gå i
utmattende runder. En del av
vurderingen blir alltid hvor real-
istiske planene er og hva vi har å
velge i. Vi kan også velge ikke å
gjøre noen ting eller si nei, og ta
konsekvensene av det.

Skribenten Helge Værland har i
et større innlegg i Aust Agder
Blad (AAB) samt et brev til alle de
politiske partiene og ordføreren i
Risør utfordret politikerne til å
klargjøre sine synspunkter i
Holmen-saken. Det har jeg gjort
flere ganger før, blant annet i et
lengre innlegg iAAB 8. desember
i fjor. Det ligger fortsatt på
avisens hjemmesider og kan
leses der. Det jeg skrev den gang-
en gjelder stort sett fortsatt.
Det er bra at Helge og andre still-
er store spørsmål om både Holm-
en, som er hele kommunens
anliggende, og den totale utvikl-
ingen i Risør. Som politikere må
vi nå ta fatt på en rullering av
kommuneplanen, som både
omfatter en areal- og en sam-
funnsdel. For meg er det viktig å
gjøre samfunnsdelen mer gjenn-
omarbeidet enn tidligere. Den
skal si noe om hva slags kom-
mune vi vil være og hvordan vi
kan klare å oppnå våre mål.

Risør er en minsteinntektskom-
mune og vi arbeider nå med
stramme budsjetter for å inn-
byggerne et best mulig tjeneste-
tilbud med vekt på oppvekst og
omsorg.Det er sjelden kommun-
en selv kan gå tungt inn som en
aktør i næringsutvikling. Et
unntak er utviklingen av et
rehabsenter i Risør der det er satt
av et fond fra salg av energiaksjer
som kan legges i dette prosjekt-
et. Selv med denne kapitalen i
bunnen blir det et svært krev-
ende jobb å få senteret etablert
og mange gode krefter arbeider
for å få planene videre. Normalt
må næringsutvikling foregå ved
at noen ønsker å investere – og
hente ut overskudd – i ulike pro-
sjekter. Det være seg eiendom,
bedriftsetablering eller opplev-
elsestilbud. En av de sikreste
muligheter for næringsutvikling

er å gi muligheter for utvikling
og omstilling for det næringsliv-
et som allerede finnes lokalt. Jeg
har flere ganger forsøkt å få it-
bedrifter til å etablere seg eller
legge avdelinger ved sjøkanten i
Risør, men har nokså unisont
fått til svar at vi mangler eksist-
erende kompetanse og fagmiljø-
er på dette feltet. Spørsmålene
om hva som er best må derfor
bygge på de realistiske mulighet-
er som finnes.

På spørsmålet om hva som er
samfunnsmessig mest tjenelig
for Risør er hovedmålet å få flere
fastboende i kommunen, gjerne
barnefamilier. I dag synker
barnetallet og Risør har allerede
nå en sterkere eldrebølge enn
mange sammenlignbare kom-
muner. Vi har en fantastisk vakk-
er bykjerne og mer liv i byen enn
innbyggertallet skulle tilsi. Men
de som driver handel i sentrum
advarer om at vi kan komme til å
vente oss flere tomme butikker.
Utbyggingene på Holmen og i
Flisvika vil trekke til seg flere
folk som bor her hele eller deler
av året. De har vi bruk for og de
er med å legge grunnlaget for
den aktive helårsbyen vi alle
ønsker.

Turismen viktig
Turisme har vært en del av Risørs
næringsgrunnlag i snart 100 år
og det er kunstig å sette opp
sterke motsetninger mellom
fastboende og feriegjester. Som
jeg har sagt flere ganger før har
ethvert døgn noen oppholder seg
i Risør en verdi. Den største
verdien oppnås når noen flytter
hit, betaler skatt til kommunen
og kjøper varer og tjenester i
kommunen året rundt i tillegg
til å engasjere seg i organisa-
sjonsliv og annet frivillig arbeid.
Kommunens hovedmål er å tilby
gode skoler og barnehager, gode
omsorgstjenester, attraktive
tomter og best mulige livsvilkår
for de fastboende. Men de som er

i kommunen deler av året eller
på korte besøk bidrar også, og
utgjør en viktig del av vårt
næringsgrunnlag.
Helt siden Holmen-prosjektet
ble lansert har jeg vært entusiast-
isk. Jeg ser farene ved at bebygg-
elsen blir for kompakt og ensart-
et, og vil ta det inn i videre dialog
med utbygger. Jeg vil også gjerne
at Holmen skal være et trivelig
sted å oppholde seg for alle, at
allmennheten skal ha best mulig
tilgjengelighet og at det er så
mye næring som mulig i tillegg
til boligene. Fiskemottak og
Sjøsenter er allerede er viktig del
av nye planer. Blir hotellsatsing-
en umulig må vi også aktivt inn
med planlegging av andre
nærings- og opplevelsesprosjekt-
er som tjener kommunen.
Utbygger må engasjere seg sterkt
i dette.

Cape Town
Rundt om i hele verden bygges
det boliger og legges til rette for
handel og ny næring der det en
gang var tradisjonell industri.
Noen av det mest vellykkede jeg
har sett er Victoria & Alfred
Waterfront i Cape Town der det
er mange boliger, hotell, handel,
restauranter, gallerier, akvarium,
konserter og teater på små torv
sammen med tradisjonelt
småskala håndverk med slipp og
et lite verft i full sving. Det gir
variasjon både visuelt og i aktiv-
itet. De tradisjonelle næringene
er viktige. Alle må vente på at
gangbrua til øya lukkes og åpnes
når båter skal inn og ut til slipp-
en.Det gir en fin nedbremsing av
tempoet før man går inn på
området. Nå er mye veldig for-
skjellig mellom storbyen Cape
Town og småbyen Risør, men vi
er begge veldig stolte av byen og
sier ja både til fastboende og tur-
ister.

PPeerr KKrr.. LLuunnddeenn
OOrrddfføørreerr ((AArrbbeeiiddeerrppaarrttiieett))

Drømmer og realisme
INNSPILL

Victoria & Alfred Waterfront i Cape Town er en bydel som kombinerer mange
av de aktivitetene vi ønsker på Holmen, skriver ordfører Per Kr. Lunden
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Debatt

Striden omHolmen går
videre. Dessverre har
utbyggerne igjen valgt å
presentere et ferdig for-
slag uten forutgående
dialog med lokalsamfunn-
et.

Mange reagerer på at både de tid-
ligere og de nye forslaget viser
konvensjonelle boligblokker
som kunne vært oppført hvor
som helst. Det er tydeligvis
mange i Risør som ønsker at den
nye bebyggelsen skal forsterke
byens særpreg.
Det siste forslaget undergraver
dette særpreget. Det er ikke gjort
synlige forsøk på å videreføre de
arkitektoniske kvalitetene som
gjør Risør til et sted kjent verden
rundt blant mennesker som er
opptatt av vakre steder og kult-
urminner. Det legges heller ikke
opp til å gi offentligheten gode
møteplasser og tilgang til de
beste sjønære områdene.
Når lokalsamfunn ønsker tilpas-
ning til lokal byggeskikk blir
man fra mange arkitekter møtt
med hoderysting og hånlatter.
Det kommer gjerne en tirade om
nostalgi, kopi, pastisj, falske
fasader og Kardemomme by. Som
kronen på verket påstås det
gjerne at nybygg i tilpasset stil
skader den gamle bebyggelsen,
fordi nybyggene vil skape for-
virring om hva som er ekte
eldre bebyggelse og falske kopi-
er .
Slik utdefinering av lokal bygge-
skikk er basert på en modernist-
isk arkitektideologi. Det hevdes
at vi ikke har valgmuligheter.
Kun en stil, modernisme, er
gyldig uttrykk for vår tid . Real-
iteten er at Norge har en ubrutt,
levende tradisjon for å bygge tre-
hus basert på håndverk og lokal
byggeskikk. Mange byggmestre
på Sørlandet holder disse tradi-
sjonene levende og kan bygge
nye trehus på Holmen. Arkitekt-
er har intet saklig grunnlag for å
hevde at vi ikke kan velge tradi-
sjon.Det dreier seg om en innbitt
tro på at kun modernisme skal
være tillatt, innpodet på arki-
tektskolene.
Heldigvis finnes det også arki-
tekter som er opptatt av å vid-
ereføre lokal byggeskikk, selv om
de ofte tier i debatten for å unngå
mobbing fra kolleger. Flere av
dem holder til på Sørlandet.

INTERNASJONAL TREND
FORÅVELGE TRADISJON
Også internasjonalt er det debatt
om man skal velge tilpasning
eller kontrast når det bygges nytt
i historiske miljøer. Selv kommer
jeg nettopp fra en stor konfer-
anse i New York der flere hundre
arkitekter og professorer fra
arkitektskoler samlet seg om et
ønske om å fremme bruk av
tradisjonell byggeskikk. Det

gjelder både arkitekturen og den
intime strukturen i gamle byer,
preget av lokale byggematerialer,
menneskelig skala og et mang-
fold av tilbud innen gangav-
stand.

Risør er eksempel på byer som
har et slikt særpreg. Sentrums
største verdi er ikke alderen,men
kvaliteten som preger bebyggels-
en og lokalmiljøet.Budskapet fra
konferansen i New York er at det
ikke er noe som hindrer oss i å
bygge nye bydeler med de
samme tradisjonelle kvalitetene.
Etterhvert vil også flere norske
arkitekter innse dette.

KRAVOMTILPASNING
TIL BYGGESKIKK
Noen har etterlyst bruk av verne-
planen for Risør sentrum som
argument mot Holmenplanene.
Det er imidlertid en stor svakhet
ved mange verneplaner at de kun
gjelder den eksisterende histor-
iske bebyggelsen, ikke tilligg-
ende områder. Kontrasterende
utbygging i naboområdene kan
derfor ødelegge helheten og
overvelde den gamle bebyggels-
en.
Kommunen har imidlertid
anledning til å stille krav om
arkitektonisk tilpasning også
utenfor verneområdene. Den nye
Plan- og bygningsloven gir
muligheter for å innføre form-
ingsrettledere og krav om bruk
av lokal byggeskikk når det
bygges nytt i eller nær områder
med gammel bebyggelse. Riks-
antikvarens eksperter kan kon-
sulteres om dette. UNESCO har
flere ganger truet med å fjerne
verdensarvstatus hvis nybygg i
kontrast oppføres i synlig
avstand fra steder med slik stat-
us, så dette prinsippet er kjent
blant antikvarer.
For folk som vil beskytte lokal

byggeskikk når det bygges nytt
er det imidlertid et stort problem
at også endel bygningsantikvarer
er begeistret for såkalt nyskap-
ende arkitektur og kontrast
mellom gammelt og nytt. Det
gjaldt f.eks. saken om tilbygg til
Union Hotell, Øye. Riksantikvar
Jørn Holme overprøvde fylkets
fagfolk som ville tvinge eierne å
oppføre tilbygg i kontrast. Han
sa ja til utvidelse i tradisjonell,
tilpasset stil. Derfor kan det være
en ide å be Riksantikvaren om
bistand for å sikre harmoni mell-
om gammelt og nytt når Holmen
utbygges.

VERNEPLANEN FOR
RISØR SENTRUMER TRUET
Risørs kultursjef Jorunn Bøe er
blant dem står for den kultur-
ødeleggende kontrastlinjen. En
artikkel i AAB 19.9. fortalte om
prosjektet som er på gang der
arkitektstudenter skal tegne for-
slag til kontrasterende nybygg i
strid med verneplanen for Risør
sentrum.
Formålet er åpenbart å få opp-
hevet kravene i verneplanen om
at nybygg som utformes i har-
moni med opprinnelige byg-
ningers og miljøs karakter,
målestokk og tradisjon , og at
gjenoppbygging etter brann kan
forlanges oppført som kopi av
det opprinnelige eksteriør .
Jorunn Bøe uttalte følgende til

AAB: Disse unge studentene
kommer med friske øyne og har
ikke de samme fordommene
imot bruk av moderne arkitektur
i våre klassiske trehusmiljøer .
Det nærmer seg etter min men-
ing illojalitet når en kommunalt
ansatt omtaler verneprinsippene
som de folkevalgte har vedtatt
som fordommer . Studentene
ville lært mer om oppgaven var å
forstå verneplanen og tegne
nybygg i samsvar med den.
Risørs politikere bør avvise kon-
trastideologien som fremmes av
endel arkitekter, antikvarer og
kulturbyråkrater, men få andre.
Lokalt særpreg representerer
historiske verdier og fremmer
næringsutvikling og turisme.
Det er åpenbart innen de folke-
valgtes mandat å sikre at utbygg-
ing ikke svekker disse felles-
verdiene for byen.

FORNUFTIGE UTBYGGERE
SAMARBEIDER
Vi ser dessverre ofte at fagfolk
allierer seg med utbyggere som
også gjerne vil ha kontrast, sær-
lig i betydningen grådig overut-
nyttelse av tomter og en skala
som bryter med det gamle sær-
preget. Arkitektonisk og øko-
nomisk begrunnet respektløshet
for stedskalitetene går hånd i
hånd.
Heldigvis har vi mange ganger
sett at motstand fra aksjonister
og folkevalgte kan stanse bygge-
prosjekter og dermed redde
verneverdige steder mot øde-
leggende utbygging. Utbygg-
erne påføres forsinkelser og tap
på bortkastet planlegging.
Seriøse tomteeiere og investorer
bør derfor innse at det kan lønne
seg å være mer lydhør overfor
lokalsamfunnet, og mindre lyd-
hør overfor selvhevdende arki-
tekter som bringer dem på kolli-
sjonskurs med naboer og bolig-

kjøpere. Planer som viser respekt
for naboskapet, tegnet av arki-
tekter som er opptatt av reell til-
pasning til verneverdig bebygg-
else, vil med stor sannsynlighet
bli møtt med begeistring. Man
sikrer seg mot protestaksjoner,
klagerunder og omkamper.
Investorer som setter høy forut-
sigbarhet og god fremdrift i
høysetet bør derfor samarbeide
med lokalsamfunnet og benytte
arkitekter som behersker Risørs
småskala trearkitekter. Både
utbyggere og arkitekter bør være
villige til å samarbeide med lok-
alsamfunnet før de tegner kon-
krete forslag. Plansmier har en
rekke steder vist seg å være en
effektiv metode for å organisere
medvirkningen.
Bankene bør også sette medvirk-
ning og samarbeid med lokal-
samfunnet som betingelse for
lån. Dette vil redusere risikoen
for egne tap på prosjekter som
strander fordi de er urealistiske
og mangler lokal forankring.
For seriøse næringsdrivende
fremstår samfunnsansvar i
økende grad som en selvfølgelig
oppave og integrert del av
langsiktige strategier for invest-
ering. Det er et tidsspørsmål før
dette også vil sette sitt preg på
norsk eiendomsbransje.

RISØR FORTJENERMER
ENN LOVENSMINSTEKRAV
Det akutte problemet i Risør er at
utbyggerne har krav på å få et
svar fra kommunen om det nye
prosjektet godtas eller ikke.
Dette setter press på politikerne,
som nødig vil fremstå som nega-
tive til vekst og utvikling. Det
blir avgjørende at de folkevalgte
har valgmuligheter. Alternative
reguleringsforslag fra
bymiljøaksjonister kan sendes
inn parallelt, og behandles sam-
tidig som utbyggernes. Man
behøver ikke være eier for å sende
inn reguleringplanforslag for en
tomt. Kommunen selv kan også
utarbeide en alternativ plan, og
fremme den til politisk behandl-
ing samtidig med utbyggernes.
Uten slike alternativer er det
erfaringsmessig vanskelig å
stanse prosjekter som oppfyller
lovens minstekrav, noe jeg tar for
gitt at Holmenutbyggernes nye
plan gjør.
Risør fortjener imidlertid langt
mer enn lovens minstekrav på
Holmen, og det er opp til inn-
byggere og folkevalgte å sikre at
dette skjer.
Utbyggerne har allerede vist
evne til å snu seg rundt og
avslutte samarbeid med arkitekt-
er. De bør vurdere å vise tilsvar-
ende handlekraft en gang til,
slik at de kan kvalitetssikre et
nytt prosjekt i samarbeid med
lokalsamfunnet. Et slikt grep
kan eliminere faren for ytterlig-
ere konflikt og usikkerhet.

AAuudduunn EEnngghh

Holmen-utbyggingen kan
tilpasses byens særpreg

• Audun Engh er jurist og styre-
medlem i flere internasjonale
organisasjoner som arbeider
for å fremme lokal bygge-
skikk, bl.a. INTBAU -
International Network for
Traditional Building,
Architecture and Urbanism.
www.intbau.org

FAKTA

– Det er ikke gjort synlige forsøk på å videreføre de arkitektoniske kvalitetene som gjør Risør til et sted kjent verden
rundt blant mennesker som er opptatt av vakre steder og kulturminner, Audun Engh.




