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– Nye Flisvika vil
snylte på Risør

En film som går til angrep på utbyggerne og arkitektene bak Flisvika-
prosjektet ligger nå på nettsida til landets største avis. 
I filmen, som er laget av Erling Okkenhaug i Allgrønn, kritiseres
selvhevdende arkitekter for å være mer opptatt av å virke modige enn å
tenke på helheten og tilpasse seg Risørs eksisterende bebyggelse.
– De nye blokkene vil snylte på den gamle trehusbebyggelsen, uten å
tilføre tilsvarende verdier tilbake, sies det blant annet i filmen, som har
undertittelen “Sørlandsperlen Risør trues av utbyggerspekulanter”.
Erling Okkenhaug har allerede fått mye respons fra folk som er
bekymret over planene, og ser ikke bort fra at det kan bli en
folkeaksjon mot det planlagte prosjektet.
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– Må bedres

Lars Torbjørn Larsen og Asbjørn Aan-
onsen mener havnetrafikken må bedres.

Side 14

Teater om
trebåthistorien
Fredag og lørdag under
trebåtfestivalen blir et teater,
skreddersydd for akkurat denne
helgen, vist på Moen Trebåt-
byggeri. Her går vi tilbake i
trebåtbyggerhistorien, helt tilbake
til 1200-tallet, og får et innblikk i
hverdagen til båtbyggerne.
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Eventyrlig for Rema
Rema 1000 på Østebøsletta har
opplevd en voldsom vekst, og viser
seg å være en suksessbedrift uten
like. 
– Vi har en gjennomsnittlig økning
på i overkant av 30 prosent, sier
franchisetaker Gerd Norli Ruud. 
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Foregår viktige avgjørelser på bakrom-
met i Risør? Tas avgjørelser på et
udemokratisk grunnlag?

Spørsmålstegnene forteller at vi er
åpne for at dette også kan forekomme i
de små kommunene. Men spørsmålet
er selvsagt i hvor stor grad, og i
forbindelse med dagens hovedoppslag;
om så har vært tilfellet i Flisvika-
saken.

Erling Okkenhaug og organisasjonen
Allgrønn har også tidligere markert
seg i kampen for en mer human
utvikling av bebyggelsen i Risør, såvel
som andre steder.

Innspillene er av betydning. Spesielt
fordi det er altfor lett å sitte i sin egen
“bakhage” med skylapper og unnlate å
ta inn over seg den byutvikling som
finner sted i resten av Europa - og 
verden forøvrig. Derfor er det interes-
sant når Okkenhaug nå engasjerer seg i
kampen om hvordan Risørs nye bydel
skal fremstå. 

Det oppleves imidlertid som om at
kanonen han tar i bruk, når han hevder
at viktige avgjørelser tas på bakrom-
met, er for grovt skyts. 
Selvsagt tas det beslutninger som leg-
ger føringer, både på bakrommet, på
gatehjørnet og i andre fora der sentrale
personer møtes. 

Men sanksjoneringen av disse, selve
vedtakene som skal stå for ettertiden,
de mener vi er fattet innenfor de
rammene demokratiet har fastsatt.
Det viser ikke minst utviklingen i
Flisvika-saken. Her har viktige saker
av stor betydning for utbyggerne fått
ulikt resultat, alt avhengig av hvilket
bystyre som har hatt saken til behan-
dling.

Okkenhaug/Allgrønns ønske om at
flere hadde fått se resulatet av den
medieomtalte arkitektonkurransen for
Flisvika, deler vi imidlertid fullt ut.
Det harmonerer ikke helt at utbyg-
geren fremstår som garantist for dette
ene forslagets vellykkethet, når man
vet at Flisvika er bydelen vi alle må
leve med i uoverskuelig fremtid.

Noen vil kanskje hevde at løpet er
kjørt for Flisvika-utbyggingen. Men
mye gjenstår før det formelle start-
skuddet tas. Og vi antar det også vil bli
snakket mye på bakrommene og i bak-
gatene når det gjelder aksjoner mot de
planer som hittil er presentert.

Det er, heldigvis, også en del av de
virkemidlene vi har til rådighet innen-
for demokratiets rammer.

Dogmatisk argumentasjon?

Venstre er boplikt-garantist

Ingen er nå i tvil om hva Dag
Jørgen Hveem mener om bop-
likten.  Synspunktene hans er
interessante og viktige i debat-
ten, men vi er altså uenige, og
det lever jeg greit med.  I
Hveems innlegg 23. juli, dreier
det meste seg imidlertid om
bruken av ord, og ”riktig” eller
”feil” tolking av argumenter,
både hans egne og mine.  Selv
om en slik retorikkdiskusjon
knapt tilfører debatten noe
særlig nytt, har jeg likevel
behov for å følge opp noe av det
han skriver, dermed ”forsøker
jeg å anvende logikk i debatten”
en gang til.

Selv etter å ha lest Hveems to
første innlegg om igjen, oppfat-
ter jeg fortsatt at han mener at
regelverket ikke fungerer etter
sin hensikt fordi det er så mange
muligheter til å slippe unna
boplikten, og at det er et viktig
argument for at den bør
avskaffes.  Om en da bruker et
”boplikthull” eller et ”smut-
thull” for å unngå boplikten, er
mindre viktig for meg.  Poenget
er at slike ”hull” slett ikke er
etter lovens og regelverkets
intensjon.  Jeg tror dessuten at
dette fortsatt gjelder forholdsvis
få tilfeller, men mange nok til at
vi bør gjøre noe med det.
Hveem mener at det verken er
mulig eller ønskelig, og tar til
og med ”de aller fleste” til
inntekt for sitt syn her.  Lurer
forresten på hvilket belegg han
har for en slik romslig påstand? 

Det har vært bred politisk

enighet om at boplikt ikke skal
kreves ved arv av bolig fra nær
familie.  Dette er et bevisst
unntak, som jeg i utgangspunk-
tet mener er riktig.  Så kan det
virke som om dette også kan
utnyttes som et ”boplikthull”.
Dette bør sees nærmere på, for
eksempel ved å kreve 15 års
familieeierskap for at fritak kan
gis, og kanskje også sette stren-
gere krav til hvor nært slekt-
skapet skal være. 

Når det gjelder Hveems bruk av
befolkningsstatistikken for ett
eneste kvartal, utdypet jeg bare
det han selv er inne på, nemlig
at den ikke gir noen infor-
masjon om virkningen av bop-
likten.  Derfor synes jeg fortsatt
at det både er i overkant lettvint,
og dessuten uforståelig, å trekke
den fram i en slik sammenheng
som han gjør.

Det er forresten mer jeg ikke
forstår, jeg er visst ikke i stand
til å skjønne hva Aanesland og
Holms undersøkelse om boplik-
ten dreier seg om.  Trøsten min
får være at jeg da er i godt sel-
skap med mange, - også høyst
kompetente forskere, som stiller
en rekke faglige spørsmålstegn
ved hele undersøkelsen, ikke
minst ved faktaunderlaget.
Politikk forstår jeg
forhåpentligvis noe mer av.  Og
i denne undersøkelsen er det
svært mye av det slaget, med en
klar agenda.  Forfatterne skriver
blant annet at boplikten knapt
kan forsvares moralsk, det reis-
es spørsmål om den er i strid

med menneskerettighetene, og
den karakterisereres som
offentlig tyveri av eiendomsret-
ten, slik kongene bedrev mot
innbyggerne i eldre tider.  Dette
er jo artig og frisk argumen-
tasjon, selv om det neppe styrk-
er undersøkelsens troverdighet,
verken faglig eller viten-
skapelig.  Men det er da i det
minste politikk. 

Dermed er vi der vi bør være,
nemlig at spørsmålet om boplikt
blir en diskusjon på grunnlag av
politisk ståsted, verdier og tro
eller ikke tro på ulike politiske
virkemidler.  Jeg mener at jeg er
nokså åpen og pragmatisk i
lokalpolitiske spørsmål, men
jeg står selvfølgelig på for det
jeg mener er riktig.  Etter å ha
fulgt utviklingen i kommunen
vår på nært hold gjennom
mange år, er jeg kommet til at
boplikten, tross sine svakheter,
fortsatt vil være bra for Risør,
også i en tid der samfunnet er i
endring.  Helt avslutningsvis er
det faktisk enda en ting jeg ikke
helt skjønner.  Hvorfor er min
(og Knut Hennings) argumen-
tasjon for dette synet dogma-
tisk?  

Lars Lauvhjell

Jeg kan ikke se at Risør Venstre,
som virkelig stod på for å inn-
føre boplikten i Risør på 70-
tallet, noen gang har stemt på en
slik måte at ordfører eller redak-
tør skulle være i tvil om hvor
partiet står politisk i denne sak. 

Da de nåværende retningslin-
jene for boplikten i Risør ble
vedtatt av bystyret 26.09.02, var
venstremannen Torstein And-
ersen leder av arbeidsutvalget.
At det ble lite politisk debatt da
bystyret behandlet retningslin-
jene for boplikt i Risør, kan
skyldes det faktum at samtlige
partier var representert i det
tverrpolitiske utvalget som
fremla retningslinjene, og at
den politiske diskusjonen og
eventuelle kompromiss ble tatt
der. Jeg kan ellers ikke erindre
at boplikt har vært reist som
egen sak i Risør bystyre etter
26.09.02 og stiller meg derfor
undrende til hentydningen om
at vi som politikere ikke er vil-
lige til å diskutere boplikten.
Jeg kan derfor heller ikke se at
enkelte politikere med rette kan

fremstille seg selv som den
fremste talsmann for boplikten
når vi de siste 5 år ikke har hatt
noen sak om boplikt i bystyret.
Siste gang boplikten ble
diskutert politisk, var i
Hovedutvalget for plan, miljø
og tekniske tjenester 28.06.07,
og da var vedtakene enstem-
mige. At diskusjonen kom i
hovedutvalget og ikke i bystyret
fremgår naturlig av retningslin-
jenes pkt. 4.4, hvor det står at
”Teknisk etat har ansvaret for
oppfølging av bopliktsakene”. 

Det faktum at enkelte attraktive
eiendommer i Risør har opp-
nådd eventyrlige summer ved
salg de senere måneder/år, er
alene grunn nok til å forstå at
enkelte undres over hvordan det
rent faktisk står til med boplik-
ten i Risør. Dag Jørgen Hveem
er en av disse, og han har syn-
liggjort ulike aspekt med bop-
likten. Risør Venstre er ikke
redd for en god debatt eller
spørsmål om ulike tema, og vi
må ta på alvor alle innspill som
kan øke bosetting og næring-
sutviklingen i Risør. Det er
spørsmålene som bringer oss
fremover, og da er det viktig å
få frem tilstrekkelig godt fakta-
grunnlag og en grundig debatt
før vi tar stilling til alle saker,
også når det gjelder boplikten. 

I Retningslinjene for boplikt i
Risør kommune er punkt 1 for-
mulert slik: Sitat ”Formålet med
boplikt er å opprettholde fast
bosetning, slik at det er liv og
virksomhet i kommunen heile
året.  Risør kommune ønsker
ikke fritidsboliger i kommunens
tettsteder og minst mulig sam-
menblanding av fritidsboliger
og helårsboliger ellers i kom-
munen” sitat slutt. Leseren får
selv tenke etter hvordan det rent
faktisk er i hans/hennes nær-
miljø. Bystyret på sin side bør
se om retningslinjene må kor-
rigeres som følge av endring i
konsesjonsloven etter at ret-
ningslinjen ble vedtatt i 2002,
jfr. påtegning på kommunens
hjemmeside. 

I kommende bystyreperiode kan
Risør kommunes innbyggere
være trygge på at jeg som ord-
førerkandidat vil stå på boplik-
ten i hele Risør kommune, ikke
bare i sentrum. I Risør Venstre
er det et klart flertall for det
samme standpunktet. Det er
også full enighet om at kon-
trollen må styrkes og at det kart-
legges hvorvidt justering av
bopliktreglene er mulig, slik at
de i størst mulig grad oppfyller
sitt formål. 

Jan Einar Henriksen (V)

Etablert som Nedenæs og Robygdelagets Amtstidende
med L. Risum som grunnlegger i 1853
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På VGs nettside snutter.no
ligger det for tida en film
som går hardt ut mot
“utbyggerspekulanter” og
selvhevdende arkitekter i
Flisvika-prosjektet i Risør. 

Filmen, med tittelen "Skjebnetime
for kystperlen Risør", viser Risørs
hvite trehusbebyggelse sett fra
sjøen, mens Audun Eng fra Council
for European Urbanism uttrykker
sitt svært negative syn på den plan-
lagte "drabantbyen" i Flisvika, og
aktørene som er involvert. 

– Snylter på gamle Risør
– Den nye drabantbyen vil snylte
på den gamle trehusbebyggelsen,
ved å bruke den som salgsargument
uten å tilføre noe kvalitet tilbake,
sier Engh blant annet.
Bak filmen står Erling Okkenhaug i
den idealistiske organisasjonen
Allgrønn, et nettverk som jobber
med stedsutvikling. Siden 1990 har
Allgrønn engasjert seg i utbygging-
prosjekter i over tjue norske byer,
og kjempet mot det de kaller uføl-
som og uhøflig byggevirksomhet. I
Oslo lyktes de i å redde et av byens
mest attraktive havneområder fra å
bli lager for containere.

Som Groruddalen
Nå er det særlig Risør som opptar
Erling Okkenhaug og hans kamp-
feller. 
– Risør har en helt unik beliggen-
het! Det er svært få byer som ligg-
er så åpent til mot havet, de fleste
ligger lenger inn i fjordene. Han
peker utover skipsleia  ved
Stangholmen. 
– Det som møter blikket når du
ankommer Risør fra vestsiden er
Flisvika. Er en drabantby det første
man vil vise av Risør? 

Ensartet ørken
Han snur seg og peker innover mot
Tangen.
– Området har utviklet seg gjenn-
om hele Risørs historie. Her er
hvert hus individuelt, bygget av
forskjellige privatpersoner, men ut
ifra en felles tradisjon for håndverk
og byggeskikk. Risør er satt samm-
en slik, sier Okkenhaug, og mener
det levende og menneskelige
uttrykket er noe av det som trekker
folk fra større byer og drabantbyer
til steder som Risør.
Han tror det planlagte prosjektet i
Flisvika, der én arkitekt skal tegne
en hel bydel ut ifra sin idé, er dømt
til å bli en ensartet ørken. 
– Den eneste variasjonen i pro-
sjektet er i høyden på blokkene,
sier han. Okkenhaug foreslår at
man i stedet deler opp området i
tomter i Risør-format, slik at hver
enkelt utbygger kan prege området
på sin måte, men innenfor noen
felles rammer. 
– Det ville både gitt en variasjon i
uttrykket og gjort det mulig for lok-
ale krefter å slippe til, i stedet for at
investorer utenfra skal årelate byen
og forsvinne igjen.

Liksomdemokrati
Okkenhaug er sterkt kritisk til pro-
sessen fram mot utvelgelsen av
arkitekt Myrakers prosjekt, blant
annet at de andre finalistprosjekt-

ene ikke er vist for offentligheten.
– Man påberoper seg en demokrat-
isk prosess og henviser til hørings-
rundene, men når planene legges ut
for høring, er allerede føringene
lagt. 
– De viktige beslutningene tas på
bakrommene, her som mange andre
steder, legger han til.
Han kjenner til at folk allerede har
fått tilbud om å kjøpe leiligheter i
det nye prosjektet, som skal ut på
høring til høsten.

Alles ansvar
Okkenhaug kritiserer jappe-
tendenser og arkitekter som tegner
mer for hverandre enn for folk
flest, men mener at også media og
befolkningen for øvrig må ta
ansvar og engasjere seg i utvikling-
en. Samtidig tror han det er vanske-
lig for folk flest fordi ekspertene
har et internt språk mange ikke er
fortrolige med.
– Akkurat som man ikke begynner
å diskutere med hjernekirurger,
føler kanskje mange at arkitektur
og byutvikling skal overlates til
dem som kan det, sier han.
Men byens omgivelser angår oss
alle, og er for viktig til å overlates
til investorer og arkitekter, mener
den engasjerte Oslo-boeren, som
har har hatt et nært forhold til Risør
siden 1960-tallet, da han kjøpte hus
ved Leivann. 

Rådgiverrolle
Okkenhaug sier han er ydmyk i for-
hold til det å komme inn fra utsid-
en og mene sterkt om byen, samtid-
ig som han tror det er lettere for
utenforsående å si ifra, enn for dem
som bor i et lite samfunn der “alle
kjenner alle”.
– Allgrønns rolle er å støtte lokalt
bekymrede personer og grupper
med våre erfaringer, sier han. Han
har vært i kontakt med lederen av

Tangen Vel, Hans Ellef Høie, og de
har intensjoner om å møtes for å
drøfte et samarbeid.

Nettverk
Allgrønn samarbeider med mange
liknende nettverk av idealister inn-
enfor arkitektur og økologi. En av
dem er Council for European
Urbanism, der prins Charles er
aktiv medem. Okkenhaug trekker
fram hans nybyggede by
Poundbury i England som et vel-
lykket eksempel på stedsutvikling. 
– Byen er et av få eksempler på et
nybygget sted som tar utgangs-
punkt i betydelige tradisjoner for
byplan, arkitektur og håndverk, sier

han begeistret. Et annet er
Brandenvoort i Nederland, en helt
ny by med rundt 20 000 innbygg-
ere, i utkanten av byen Helmond.  

Ikke bare nostalgi
Selv om Okkenhaug beskriver seg
selv som en romantisk sjel, er han
ikke motstander av at husene i
Flisvika får et moderne uttrykk,
hvis det gjøres i Risørs ånd.
Og han sverger til ny teknologi for
å spre sitt budskap, som filmsnutter
på nettet.
– Det er fantastisk! Vi lagde filmen
i forrige uke. Noen dager etter la vi
den ut på verdensweben fra stallen
til naboen i Leivann. 

Folkeaksjon?
Responsen på filmsnutten har alle-
rede begynt å tikke inn, forteller
Okkenhaug. Mange uttrykker sterkt
engasjement og bekymring for
utbyggingen, og noen har foreslått
å starte en folkeaksjon, et tiltak
Okkenhaug gjerne støtter. 

Ikke sett filmen
Aust Agder Blad prøvde å få en
uttalelse fra arkitekt Myraker, men
lyktes ikke å få kontakt med ham.
Jan  Gunnar Halvorsen hadde ikke
sett filmen, og hadde heller ikke
anledning til å få sett den der han
var. 

CATHRINE H. SØHR

Angriper Flisvika-prosjekt i nettfilm

– Risør trenger ingen signalbygg, Risør er en signalby! Sats heller på det som er byens egenart, oppfordrer Erling Okkenhaug.

New Urbanism: – Brandenvoort i Nederland er et godt eksempel på ny bebyggelse som tar hensyn til lokale
byggetradisjoner. I Risør bør man ta hensyn til det som særpreger Risør, og integrere det i nytt formpråk.




