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Kommunen har nå en
mulighet til å overta
Holmen, men rådmannen
anbefaler at kommunen
ikke benytter sin for-
kjøpsrett. I 1989 ble eien-
dommen overdratt til
Lindstøl Skips og båt-
byggeri for drøyt 6 milli-
oner.

Bakgrunnen for saken er at
majoritetseieren i selskapet som
eier Holmen, Arne Lindstøl, må
selge ned sin andel i selskapet til
under 50 %.

Tinglyst heftelse
Med utgangspunkt i en tinglyst
heftelse knyttet til en avtale som
ble undertegnet i juni 1989,
utløser en nedskrivning av eier-
andelen under 50 % en mulighet
for kommunen til å kjøpe Holm-
en.

I følge avtalen, som er opprett-
et mellom Lindstøls Skips og
Båtbyggeri og Risør kommune,
handler dette i realiteten om
retten til å anlegge molo på vest-
siden av Holmen og retten til
atkomst over deler av eien-
dommen.
Videre står det å lese dette i avtal-
en:

“Rett til å overta eiendommen
inntrer også om mer enn 50 % av
aksjene i selskapet som eier eien-
dommen, overdras til andre enn
ektefelle eller etterkommere i
rett nedstigende linje.

I tillegg står det å lese at for-
kjøpsretten fortsatt gjelder selv
om den ikke benyttes første gang
den blir aktuell.

Andre eiere
Det var under møtet på rådhuset
i forrige uke, da den “nye”
Holmenmodellen ble presentert,
at Arne Lindstøl orienterte om
behovet for å få inn andre eiere
og at hans eierandel dermed må
reduseres til under 50 %.

Muligheten til tross, rådmann-
en er ikke innstilt på å sikre seg
Risørs mest fremtredende eien-
dom.
Ifølge vurderingene sikres nem-
lig kommunens eierskap til både
moloen, gangveier, kjøreveier og
grøntområder gjennom reguler-
ingsavtalen og utbyggingsavtal-
en. Sistnevnte er imidlertid ikke
på plass. Bystyret har sagt ja til å
signere, men så langt har man
ikke fått Solsiden 1 AS til å
signere på avtalen.

Kommunens rett
Rådmannen mener også at
denne utbyggingsavtalen vil
være sentral i forhold til kom-
munens rett til arealer på Holm-
en. Dette beskrives slik i vurder-
ingene:

“Gjennom utbyggingsavtalen,
jf. også plan (reguleringsplanen
red.anm.), vil kommunen sikre
seg store arealer på Holmen –

unntaket her er avsatte bygge-
områder til bolig/fritidsboliger
og hotell/overnatting. Sistnevnte
områder vil bli i privat eie og til-
høre kjøpere av bolig, hotell
m.m.”

Muligheten forsvinner
Konklusjonen fra rådmannens
side er dermed at han anbefaler
kommunen å slette avtalen fra
juni 1989. Betingelsen er
imidlertid at Solsiden 1 AS også
signerer utbyggingsavtalen.

Samtidig som denne avtalen
slettes, forsvinner på den annen
side også kommunens mulighet
til å bruke forkjøpsretten på et
senere tidspunkt.

Prisen
Skulle forkjøpsretten komme
opp som et tema politikerne
ønsker å vurdere, er det grunn til
å tro at prisspørsmålet kommer i
fokus.

Etter det vi erfarer betalte
Risør kommune drøyt seks milli-
oner for eiendommen, bygning-
er, kraner og løsøre i 1989. Mye
har skjedd på Holmen siden den
gang, og prisen reflekterer ikke
de verdiene som stedet repre-
senterer i dag. På den annen side;
mange politikere ønsker nok å
vurdere hvilke muligheter som
ligger i de mulighetene som til-
bys gjennom avtalen om for-
kjøpsrett som ble inngått i 1989.
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Styret i Solsiden 1 AS består av Bjørn Tore Hagness, Arne Lindstøl og Eirik Andre Gjelsvik samt Øyvind Sletten. Sist-
nevnte var ikke tilstede da dette bildet ble tatt under presentasjonen av den nye Holmenmodellen.

Ber politikerne si
nei til Holmenkjøp

–Vil det si at jeg er
tvunget av ordføreren
til å trekke forslaget,
eller kan jeg stå på
mitt?

Venstres Stian Lund (bildet)
entret talerstolen i bystyresal-
en da tertialrapporten var
tema. Han understreket at
kommunen hadde et moralsk
ansvar for å bedre veiforhold-
ene i forbindelse med den
store satsingen på barnehage,
boliger og fotballbane på
Kvernvik.

Ordfører Per Lunden var
imidlertid ikke særlig villig
til å ta dette temaet opp til
votering der og da. Han vurd-
erte spørsmålet om å sette av
en million kroner til veiut-
bedring som mer naturlig å ta
under budsjettdebatten. En
holdning han fikk støtte av
rådmannen på.

Venstre-representanten var
ikke enig og stilte dermed
spørsmålet om han var
tvunget til å trekke saken av
ordføreren. Lunden overlot
på sin side den avgjørelsen til
bystyret og ba om tilbake-
melding fra de øvrige politik-
erne. Den fikk han. Blant
annet var Lunds partikollega
Dag Jørgen Hveem
klokkeklar på at saken, vikt-
igheten til tross, hørte
hjemme under budsjettde-
batten. Hveems og andres
innlegg rokket imidlertid
ikke ved Stian Lunds beslut-
ning.

–Jeg ønsker ikke frivillig å
trekke forslaget, sa han og
dermed ble spørsmålet om
Lunds forslag skulle behandl-
es under saken om tertialrap-
porten eller budsjettdebatt-
en, tatt opp til avstemning.
Resultatet var knusende for
Lund.Det fikk bare hans egen
stemme.

På den annen side opp-
nådde han utvilsomt å sette
fokus på en sak som vil
komme til behandling under
budsjettdebatten om få uker!

• Solsiden 1 AS eies av Arne Lindstøl med 51 %. • Videre har Backe Pro-
sjekt AS en eierandel på 40% • Den siste eierandelen på 9% har
Sjøsenteret Risør AS. • Arne Lindstøl kontrollerer også denne eierandel-
en ved hjelp av 50% eierskap i Sjøsenteret Risør samt 100% eieskap i
Lindstløl Skip AS, som eier den øvrige halvdelen av Sjøsenteret Risør .

FAKTA

Den senere tiden har det nok en
gang blitt mye fokus på Holmen-
utbyggingen. Atskillige leser-
innlegg har preget avisspaltene
og det er tatt til orde for nye
folkemøter. Mye av dette er bas-
ert på at Solsiden 1 AS valgte å
vrake samarbeidet med Kritt
Arkitekter og samtidig vraket
sin egen rammesøknad som mer
detaljert beskriver byggeplan-
ene.
Møtet i Risør nylig, der Solsiden
1 AS presenterte den nye modell-
en av Homenprosjektet, og der

selskapet benyttet anledningen
til å introdusere sin nye samar-
beidspartner på arkitektsiden,
hadde til hensikt å vise at plan-
ene for utbygging ikke er lagt på
is. I tillegg ble det opplyst at ny
rammesøknad vil være på plass i
kommunen i månedsskiftet
november/desember.

Med forslaget om å slette
avtalen, som gir kommunen for-
kjøpsrett på Holmen, er det
imidlertid grunn til å tro at
skeptikerne til utbyggingsplan-
ene nok vil få vann på mølla.

Skeptikerne får vann på mølla?

Formannskapet i Risør skal behandle denne saken førstkommende tirsdag.

Ville ikke frivillig
trekke forslaget

Sa ja til 15
nye flyktninger
Med 29 mot 2 stemmer ga
bystyret en klar tilbakemeld-
ing om hvilket standpunkt
de har i forhold til mottak av
flyktninger. Frps Per Henry
Zaal forslo på sin side at man
burde nøye seg med å si ja til
seks nye flyktninger pluss
eventuell familiegjenforen-
ing, men han fikk bare støtte
av partikollega Pernille
Arndt.


