
Statens vegvesen vil
vurdere innsigelse mot
forslaget til planprogram
for Holmen dersom ikke
veiutbygging av fylkes-
veien til Holmen skjer
samtidig med utbygging-
en av området.

Dette fremgår av innspillet som
veivesenet har kommet med
under høringsrunden.
Statens vegvesen har, basert på
tall som er innhentet, tatt høyde
for at ferdig utbygget vil Holmen
skape en økning i såkalt årsdøgn-
trafikk på 410 kjøretøy.
I alt vil årsdøgntrafikken etter at
Holmen er ferdig utbygget føre
til en ÅDT på cirka 1600
kjøretøyer i en 24 timers periode.
Rett nok heter det i analysen at
sommerdøgntrafikken vil bli
vesentlig høyere, det samme vil
skje dersom antallet helårsbolig-
er blir større enn de cirka 60 det
er regnet med i planen.

Ifølge planen for Holmen er
det som kjent regnet med at det
skal bygges 60 boliger på cirka
4500 kvm, 60 fritidsboliger på
tilsvarende areal mens 2000
kvm. skal avsettes til hotell.

Videre vil forretningsvirksom-
het legge beslag på 800 kvadrat-
meter grunn, båtsenteret cirka
370 kvm. og fiskemottaket 600
kvm.

Ros fra Fylkesmannen
Fylkesmannens miljøvernavdel-
inghar funnet grunn til å rose
planprogrammet for Holmen.

“Planprogrammet er etter mil-
jøvernavdelingens vurdering
grundig gjennomarbeidet og
flere konkrete problemstillinger
er listet opp”, skriver miljøvern-
avdelingen. Samtidig kommer
miljøvernavdelingen med en
aldri så liten pekefinger. Den er
rettet mot utformingen og plass-
eringen av utearealene. Ifølge
miljøvernavdelingen hos fylkes-
mannen bør ikke allmennheten
føle det som ubekvemt å benytte
disse tilbudene.

Miljøvernavdelingen mener
også at det av flere årsaker
primært bør satses på helårs-
boliger på Holmen.

Det er også kommet
kommentarer fra to arkitekter og
en samfunnsplanlegger; hen-

holdsvis Andreas Stensland,
Sverre Krefting og Sigrid Heller-
dal. Ifølge disse tre bør det
foretas en konsekvensutredning
av virkningene dersom det plan-
legges fritidsbebyggelse på sted-
et. Dette fordi Holmen er et av de
siste områdene for en mulig
sentrumsutvidelse.

Lite definert og monoton
I den forbindelse peker de tre
også på utviklingen i sentrum
generelt og hevder det ikke kan
ansees å være bærekraftig byut-
vikling dersom alle nye helårs-

boliger skal (sitat)”ligge i
bakkant av byen fordi større
områder i sentrum blir bebygd
med hytter.” (sit. slutt)

De to arkitektene og sam-
funnsplanleggeren finner det
også betimelig å peke viktighet-
en av nærmere å definere formål-
et for på den måten å kunne
vurdere arkitektur og utnyttelse.

(sitat) “ Vi mener formålet nå
viser en lite definert og monoton
bebyggelse med udefinerte ute-
områder som følge av at formål
og utnyttelse ikke er avklart”,
(sitat slutt) skriver de tre.

Videre peker Hellerdal, Stens-
land og Krefting på at arki-
tekturen og utnyttelsen må
vurderes i forhold til om det er
en sentrumsutvidelse med
helårsboliger og næring eller om
det er en ny type hyttebebyggelse
det er snakk om. De tre mener
også det er viktig å avklare
områdene mellom bebyggelsen.

Ved siden av disse har som
kjent også Allgrønn kommet
med et innspill, det samme
gjelder tre privatpersoner samt
partiet Rødt.

Steinar Ryvind

Krever utbygging av

Bystyret avgjør

Fysioterapeutene ved Trekta
fysikalske har mottatt mye
pepper på grunn av det pro-
blematiske inngangspartiet.
Trappetrinnene har repre-
sentert en uoverstigelig barri-
ere for mange med beveg-
elseshemninger.
Nå har imidlertid Trekta fys-
ikalske institutt søkt om å få
bygge en rullestolrampe inn-
vendig og utvendig. Rampen
skal utføres i naturstein med
skiferheller og skal benyttes i
tilknytning til den østre inn-
gangen.

Ved hjelp av denne rampen
vil personer med bevegelses-
hemninger kunne ta seg enk-
elt inn til trappeheisen som
instituttet har hatt i bruk i
atskillige år.

Søndeled Vel ønsker å kopiere
Risør Handelsstandsforen-
ings idé med å sette ut små
boder.
Dette gjorde som kjent hand-
elsstanden i forbindelse med
fjorårets julesesong. Buene
Søndeled Vel ønsker å sette ut
er tro kopier av dem handels-
standen satset på, og det drei-
er seg om like stort antall,
nemlig fem.
I motsetning til handels-
standens boder som i
utgangspunktet bare skal stå
på Torvet i forbindelse med
jula, ønsker imidlertid velfor-
eningen å ha sine boder stå-
ende ute hele året. Stedet der
bodene skal plasseres er på
arealet ved Ørsmålen som ble
fylt ut for en del år siden.

Naboene er forespurt og
ingen av dem har gitt uttrykk
for at de er i mot prosjektet.
Ifølge velforeningen er det en
oppsitter til området man
ikke har hørt noe fra. Ved-
kommende bor imidlertid i
Chicago, USA, skriver velfor-
eningens formann Rigmor
Bjordammen.

Til tross for at administrasjons-
utvalget med 5 mot 4 stemmer
tilkjennega et standpunkt om at
Risør kommune skulle ta inn fire
nye lærlinger fra høsten av, har
rådmannen halvert antallet i sitt
forslag til bystyret.

I administrasjonsutvalget var
det Knut Henning Thygesen
(Rødt) som fremmet forslaget
om å ta inn fire nye lærlinger fra
i høst. Disse plassene skulle for-
deles med tre lærlinger innenfor
helsefag og en for barne og ung-
domsarbeiderfaget. Forslaget fra

Thygesen gikk også ut på at det
skulle lages en opptrappings-
plan for lærlinger i øko-
nomiplanen slik at det fra 2011
kunne være sju lærlinger i arbeid
i Risør kommune.

Det er hele 15 ungdommer som
fra høsten av søker lærlingplass i
Risør kommune. Fem av disse
innenfor barne og ungdomsar-
beiderfaget mens ti ungdommer
fra helsefag søker lærlingplass.
Bystyret behandler saken tors-
dag.
Steinar Ryvind

Vil plassere
fem boder
på Ørsmålen

Helsefagelevene fra Risør er blant dem som gjerne skulle hatt lærlingeplass.
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HC-inngang
ved Trekta
fysikalske

Snart start 
på Akland-
tunnellene
Den mye omtalte og like så
mye etterlengtede fjell-
skjæringen på Akland, som
skulle bli en erstatning for
Sørlandsporten, skyves stad-
ig lenger ut i fremtiden.

Nå leser vi av en presse-
melding fra Statens vegvesen
at arbeidet med E18 Vinter-
kjærtunnellene skal påbe-
gynnes i første del av plan-
perioden.

Planperioden det er snakk
om strekker seg som kjent fra
2010 til 2019. Med andre ord
er det kanskje grunn til å tro
at tunnelene blir større om
tre – fire år?

Statens vegvesen krever at  det må utarvbeides en plan som viser hvordan fylkesveien rundt Krana skal utvides og at at dette arbeidet



Dette er vinnerforslaget slik det er presentert av arkitektene Oddvar
Johansen og Johan Østengen.

v fylkesveien

Et hus, “blott til lyst”, er
noe Risørordfører Knut
Henning Thygesen ser
fram til å sette opp.  

Risørordføreren vil bygge seg
et lite lysthus. Lysthuset skal
være en tro kopi av lysthuset
som står i hagen til eiendomm-
en han og hans ektefelle, Tine
Bang, tidligere eide i Øvregat-
en 16.

Ikke ukjent
Nå¨ er som kjent ikke Risørord-
føreren ukjent med hammer,
sag og tommestokk. Som
utdannet tømrer, og nesten
ferdig utdannet arkitekt, burde
det faglige grunnlaget være til
stede.

I sin søknad til kommunen
skriver ordføreren at det dreier
seg om et lite bygg med grunn-
flate på 7,5 kvadratmeter og at
det skal plasseres i den
sørvestre spissen av eien-
dommen ekteparet har på
toppen av Urbakken.

Enkleste overnatting
“Lysthuset bygges i sveitser-

stil og tar opp det arkitekton-
iske uttrykket fra hovedhuset
som er preget av denne stilen.
Huset skal tjene som lysthus
om sommeren, med mulighet
for den enkleste overnatting og

oppbevaring av hagemøbler
om vinteren, skriver ordfører
Knut Henning Thygesen.

Når det gjelder selve bygget
skal det paneles med såkalt
sveitserpanel og taktekket skal
bestå av fargede aluminiums-
plater med bølger.

Farget glass
– Hvorfor et lysthus?

–Vi hadde som kjent et lyst-
hus ved eiendommen vår i
Øvregata og vi fant ut at et til-
svarende lite lysthus kunne
passe godt her ved eiendomm-
en vår i Urbakken, sier landets
eneste ordfører fra partiet
Rødt.

Han tilføyer at han kunne ha
valgt en enklere – og billigere
løsning.

–Det blir nok forholdsvis
kostbart. Ikke minst alt det
fargede glasset, sier han.

— Lysthuset i Øvregata var
bygget på en akse fra balkong-
en på Torvet 1, en balkong
kongen sto på under et besøk
på 1890-tallet. Hvilken akse vil
det nye lysthuset komme på?

–Jeg vet sannelig ikke. Skal vi
se, antakeligvis vil det bli plass-
ert på en akse fra branntårnet
på Bøsen, sier Rødtordføreren.

Kanskje ikke så merkelig
egentlig at det kommer på en
akse fra stedet der den røde
hane i sin tid gol?

Steinar Ryvind

Slik skal lysthuset tilordføreren se ut. Huset får en grunnflate på 7,5 kvm.

Arbeidet med reguleringsplanen for Klingraområdet pågår for fullt.

“Blott til lyst” for 
Risørordføreren

Arbeidet med det som
skal bli en regulerings-
plan for Klingra –
Vrangsundområdet, og
som også skal resultere i
et ny småbåthavn, pågår
for fullt.

Det er Asplan Viak som utarbeid-
er reguleringsplanen og kom-
munen har nå mottatt til vurder-

ing et utkast som er gjennomgått
av plan og miljøvernrådgiver
Arild Omberg. Omberg mener i
den forbindelse det er viktig at
planen viser forekomstene av
ålegress i området der flyte-
bryggene skal plasseres. Ålegress
er som kjent en viktig biotop for
mindre fisk og skalldyr.

Det fremgår også av merknad-
ene at man må vurdere vegeta-
sjonens såkalte tråkkstyrke.

Omberg viser til forutsetning-
ene som fylkesmannens mil-

jøvernavdeling stiller og mener 
planen må omarbeides noe for å
innfri disse.

Han peker også på at planen
må si noe om antall båtplasser
som småbåthavna skal ha. Han
understreker samtidig at
pontongene på bryggeanlegget
må være grå og at anlegget må
markeres med varsellys.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Ålegressproblemer

Holmen

• Planprogrammet som nå har
ligget ute til høring vil være en
ev bjelkene reguleringsplanen
skal tuftes på.

• Det har vært antydet at plan-
programmet kan komme til
behandling i teknisk hovedut-
valg før sommeren.

• Neste skritt vil være å utar-
beide en reguleringsplan.

FAKTA
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t må skje i takt med utviklingen av Holmen.


