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Kontrasterende bebygg-
else; det begrepet kjenn-
er vi fra diskusjonen
rundt Holmen. Et lign-
ende argument er
imidlertid også brukt i
forbindelse med ombygg-
ing av et eldre bolighus i
Rådghusgata i Risør.

Det handler om en bygning som
på 1980-tallet var et relativt
beskjedent bygg som gled inn i
den øvrige bebyggelsen i områd-
et. Huseieren hadde imidlertid
behov for å øke bygningens areal
og det ble søkt om og gitt tillat-
else til å bygge om slik at huset
kunne bli generasjonsbolig.
En konsekvens av ombyggingen
var at det ble gitt grønt lys for fire
takvinduer ut mot sjøen.
Nå ønsker imidlertid huseieren å
erstatte disse fire takvinduene
med et karnapp. For en tid til-
bake søkte han derfor om dette,
og politikerne ga tillatelse til at
takvinduene kan byttes ut med
et kvadratisk utformet karnapp.

“Kontrastere og komplementere”
Som normalt er når det bygges
om i Risør sentrum fikk kultur-
minnevernseksjonen i fylkes-
kommunen saken til behandl-
ing.

Derfra het det at (sit.):
“Det kvadratisk utformede

karnappet bryter gesimslinjen
på et vis som synes å kontrastere
og komplementere eksisterende
bygningsmiljø. Et slikt arki-
tektonisk grep, kan imøtekomm-
es såfremt det ikke gripes inn i en
bygning med høy grad av verne-
verdi og såfremt dette grepet er
godt utført i relasjon til byg-
ningsmiljøet.” (sit. slutt)

Utvikling av verneverdiene
Kulturminnevernseksjonen hen-
viste også til reguleringsbe-
stemmelsene og konkluderte
med at karnappet vurderes til å
bidra til å en utvikling av verne-
verdiene i gamle Risør.

Det er Risørs rådmann, Odd E.
Olsen, som er eier av huset og av

den grunn forelå det ingen inn-
stilling i saken.
Det forhindret ikke teknisk
komite fra, på selvstendig
grunnlag, å vurdere søknaden.
Etter et forslag fra lederen av
komiteen, Eva Nilsen (A) ble det
også enstemmig vedtatt at tillat-
else til et karnapp burde kunne
gis.
Forslaget ble blant annet
begrunnet med uttalelsen fra
kulturminneseksjonen. Det
heter også i begrunnelsen for
vedtaket:

“Utformingen av karnappet
kan sikkert diskuteres, men det
bestrides at det bryter vesentlig
med annen arkitektonisk
utforming i sentrum.”

På vikende front?
For øvrig ble søknaden møtt med

protest fra en av naboene. Han
hevdet både at karnappet vil
medføre økt innsyn i hans bolig,
som ligger nedenfor, samt at til-
bygget ville stjele sol. Naboen
fikk imidlertid ikke gehør for sin
argumentasjon. Samtidig stiller
han spørsmålet om det er så at
interessen for vern av bygnings-
miljøet i Risør nå synes å være på
vikende front? Ikke minst mener
han å kunne tolke at dette er i
ferd med å skje når det påståes
at et karnapp kan bidra til å
utvikle verneverdiene i Risør
sentrum.

AAB har ikke lyktes med å få
en utfyllende kommentar fra
kulturminnevernseksjonen i
denne saken.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Førstkommende søn-
dag er det “Kystens
dag” og dette mark-
eres tradisjonen tro,
på Moen. Blant mye
annet vil også Kyst-
laget Øster Riisøer
motta en gave denne
dagen.

Gaven mottar kystlaget fra
Britt Bjørndal og det dreier
seg om en livbåt fra
frakteskuta “Berina” .
“Berina” gikk ned tre kvart

nautiske mil utenfor Stang-
gapet. Frakteskuta var last-
et med sement fra Brevik og
var bound for Møre.
Utenfor Lyngør forskjøv
lasten seg og mannskapet
valgte å gå fra borde. Da lå
“Berina” med sterk slagside
4-5 nautiske mil sørøst for
Lyngør. Redningsskøyta
kom til stedet og det ble
besluttet å prøve å taue
havaristen til land. Det
lyktes man altså ikke med.
Utenfor Stanggapet sank
fartøyet og det eneste som
fløt opp var livbåten Britt
Bjørnholt ønsker å gi til
kystlaget. Hun har hatt

båten i sin eie siden 1980.
De siste årene er båten blitt
restaurert en del, men Britt
forteller at båten er blitt
brukt stadig mindre og
bestemte seg derfor for å gi

båten tilbake til Kystlaget
Øster Riisør med håp om
at de kan ta godt vare på
den.

Steinar Ryvind

Kulturminnevernseksjonen mener et firkantet karnapp som erstatter takvinduene vil bidra til å utvikle verneverdiene.

Slik ser livbåten fra “Berina” ut. Den mottar kystlaget i gave fra
Britt Bjørnholt under Kystens dag søndag 3. juni. (priv. foto)

Vil et firkantet karnapp
utvikle verneverdiene?

Kystlaget mottar båtgave under “Kystens dag”

Vi nærmer oss tids-
punktene da det å sitte
utover i de små natte-
timene og innta lesk-
ende drikke hører med
til de store høyde-
punktene.

Dette handler selvsagt ikke
om hva du gjør på din
veranda, men om byens
skjenkesteder og det faktum
at man skulle evaluere ordn-
ingen med skjenking
utendørs til klokken 0200
våren 2012.

Det er ingen tvil om at
mange setter stor pris på
muligheten til skjenking
utenførs. Andre synes det
kan bli en smule anstreng-
ende i lengden. I alle fall der-
som man holdes våken av
flaskeklirr og stemmesurr til
langt ut i de små timene.

Nå har den sistnevnte
gruppen fått gehør for sine
synspunkter. I helse og
omsorgskomiteen, som
skulle revidere retningslinj-
ene for salgs og skjenkebe-
villinger, er det nemlig fler-
tall for å innskrenke skjenke-
tidspunktet til midnatt.

Dette var for øvrig ordn-
ingen som gjaldt frem til
2010. Da ble det besluttet å gi
helårsåpne skjenkesteder
anledning til å ha uteskjenk-
ing frem til klokken 0200.
Ordningen skulle evalueres
årlig.

I fjor ble det vedtatt å gå for
nok et år med denne ordning-
en, men tillatelsen skulle
ikke være begrenset til
spørsmålet om skjenkestedet
hadde åpent hele året.

I kveld skal bystyret vurd-
ere om man skal avslutte
prøveordningen og gå tilbake
til ordningen fra før 2010,
Nemlig at skjenking stoppes
utendørs ved midnatt. Dette
gjelder ikke for de helgene da
det er store arrangementer i
byen, men utestedene må da
søke om dispensasjon.

Steinar Ryvind
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Som erstatning for de fire takvindu-
ene skal det komme et karnapp lik
dette. (ill. ark. E. Myraker)

Må utepilsen
flyttes inn
vedmidnatt?
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I kveld skal bystyret behandle
rammesøknaden fra utbyggerne
på Holmen. Det er mange ele-
menter som skal veies og måles,
kvalitative og kvantitative. Like-
vel er det noen spørsmål som er
viktigere enn andre, og som
politikerne må vurdere ekstra
nøye før votering:

11.. Samsvarer rammesøknaden
med reguleringsplanens over-
ordnede intensjoner og visjoner?

(Det må svares bekreftende på
følgende: «En ny, levende bydel»
(Les også: Blanding av feriegjest-
er, fastboende og betydelig
næringsliv). «Byformen på
Holmen repeterer størrelse og
skala fra Risør sentrum». «Byg-
ningene viderefører Risørs arki-
tektoniske identitet ved at fasad-
ene gis en målestokk som har-
monerer med Risør sentrum».
«Planforslaget harmonerer med
bysentrum i volum, farger og
struktur».)

22.. Hvordan er innspillene fra
vernemyndighetene inkludert i
planene? I hvilken grad og på
hvilken måte? Hvordan kan disse
inkluderes også i senere bygge-
trinn? Hvordan besvarer utbygg-
er denne utfordringen i sin
rammesøknad? Bystyret instru-
erte Rådmannen om å vurdere
samme spørsmål, hva er svaret

fra kommunens administrasjon?

(Jmf. bystyrets vedtak: «Vurder-
inger fra Fylkeskommunens
kulturminnevernavdel ing ,
inkludert uttalelse fra Riksantik-
varen, er spesielt viktige i
utbyggingssaker i trehusbyen
Risør. Begge instanser uttrykker
relativt stor bekymring for den
planlagte arkitekturen, uten å
peke på konkrete muligheter til

forbedringer innen regulerings-
planens rammer.
Rådmannen bes i dialog med
Fylkeskommunens kultur-
minnevernavdeling, Riksantik-
varen og utbygger å vurdere
hvordan innspill fra vernemynd-
ighetene i større grad kan
inkluderes i planene nå og sein-
ere.»)

33.. Hva skjer om vi godtar ramme-

avtalen i kveld? Hva skjer om vi
sier nei, under henvisning til at
søknaden ikke er i samsvar med
de overordnede intensjonene i
reguleringsplanen?
(Gjør gjerne din egen SWOT-ana-
lyse – Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats – hvor
styrker, svakheter, muligheter og
trusler knyttet til hvert av scen-
arioene summeres og sammen-
lignes.)

Ved at det er vedtatt en reguler-
ingsplan, er Risørs politikere i
denne saken lovgivere. Et lov-
verk følges gjerne av forskrifter,
regler og bestemmelser. I vår
reguleringsplan er det utviklet
en rekke bestemmelser, som vi
tar for gitt kommunens admin-
istrasjon med letthet kan vurd-
ere om overholdes i rammesøk-
naden.
Politikernes viktigste jobb er
derfor å sørge for at selve lovens
intensjoner er ivaretatt – i første
rekke de overordnede formuler-
ingene som forutsetter en ny, lev-
ende bydel, mangfoldig virk-
somhet og en bebyggelsess-
tryktur som er i samklang med
den verneverdige, eldre trehus-
bebyggelsen i Risør sentrum.
Det er politikerne selv som har
utviklet loven for Holmen, og er
også de eneste som i denne stund
kan og skal bedømme om
utbygger følger lovens inten-
sjoner. Senere kan det selvsagt
foretas rettslige vurderinger,
men det er ikke ønskelig.
Jeg håper dere tar med dere
denne velmente huskelisten, og
også gjør øvelsene som er
beskrevet før ordfører Lunden
slår sitt første klubbeslag under
kveldens bystyremøte.
Lykke til.

HHeellggee VVæærrllaanndd

Kveldens huskeliste

Helge Værland minner om at det er politikerne selv som har utviklet loven for Holmen, og at de er de eneste som i
denne stund kan og skal bedømme om utbygger følger lovens intensjoner.

Rask og rimelig grillkos

Vi har varmeskap - lettvint til lunsjen!

Rimi Randvik, Tyriveien 25, 4950 Risør - Tlf. 37 15 01 22
Prisene gjelder Rimi Randvik 31.05-02.06.2012.

Åpningstider: 7-22 (8-21)

Vi har post og tipping i butikk

Grillrakett
Matmesteren, marinert,
pr. kg

14900

Grillribbe
Matmesteren,krydret, pr. kg

5990

Flintstek
Matmesteren, marinert,
pr. kg

5990

Filtermalt kaffe
Vespucci, 250g, 31,60/kg

790

Rimi Randvik

Spesialpølser
Velg mellom alle varianter i serien.
Matmestern, 250-300 g.
Pris ved kjøp av ett produkt:
26,50 pr. stk
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Holmen for siste gang

Jeg gleder meg
I alle de år Risør har eksistert
har Holmene lagt der for å
beskytte byen.
Når jeg skriver holmene, så er
det fordi det var to holmer
der, også da jeg kom hit til
Risør for mer enn 50 år siden.
Da jeg stod på Torvet og så
utover, så jeg en rusten tør-
dokk, et gammelt militær-
fartøy, en svær trebygning
(klokkerbua) + diverse andre
bygninger og et gammelt fort
på sydspissen. Helt forskjell-
ig fra byen, noe den ikke tok
skade av,men som derimot ga
liv og røre i byen.

Nye tider
Tidene forandret seg, olje-
eventyret kom også til Risør.
Holmene ble til en stor
pannekake
En etter Risørsk målestokk
kjempehall og kjempekran
kom og har siden vært et
dominerende trekk i bybild-
et. KONE OY kom og gikk,
Wisbeck Refsum kom og
gikk, Golar kom og gikk,
Lindstøl Skip kom og gikk,
og nå kommer det en ny tid
for Holmen og for Risør.

En ny bydel
Det vil bli aktiviteter, der vil
skje noe. En ny bydel vil reise
seg. En bydel som ikke skal
bli noen kopi av Risør, men
en bydel som vil forsterke
Trehusbyen Risør med dens
Solsiden –Torvet - Tangen -
Kamperhaug, og som vil være
med å gi håp om at den nega-
tive trenden vi har hatt i den
siste tiden er tilbakelagt.

Måmelde “forfall”
I 32 år hadde jeg gleden av å
være med i Risør Bystyre. Det
var en flott tid, mange slag
ble vunnet og mange tapt. Jeg
ønsker ikke å bli noen sju-
ende far i huset, men jeg er
veldig glad i denne byen, der-
for er jeg titt og ofte ute på
bystyremøtene for å følge
med. Når møtet settes i kveld
er jeg dessverre ikke til stede.
En lenge avtalt ferietur gjør
det umulig, men det vil glede
meg hvis jeg får en melding
på 97 68 81 17:
EEnnsstteemmmmiigg vveeddttaatttt..

HHaannss OOllaavv RRaammssddaall

Da har vi vel fått en svært god
dokumentasjon på at ”En
mindre, men høylydt gruppe er
uenig i utbyggingen på Holmen
og maner til omkamp” IKKE er
en mindre gruppe – men
nærmest et grasrotopprør. Hvor-
for er det blitt slik? En forklaring
kan jo være at ”grasrota” er svært
glad i byen vår, og ønsker å ta
vare på dens identitet, særpreg
og egenart. Det kan jo også være
at de SER de svært uheldige kon-
sekvensene ved å realisere den
foreliggende rammesøknaden.
”Grasrota” er kanskje stolte av
sin hjemby – en av Europas best
bevarte trehusbyer.

Ba Riksantikvaren om råd
Bystyret vedtok å utsette reali-
tetsbehandlingen på forrige
møte, og ønsket et møte med
Riksantikvaren for der å få råd og
synspunkter. Nå har bystyret fått
råd og klare synspunkter,men de
karakteriseres til bare å være
meningsytringer som en ikke
bør, eller trenger, å ta hensyn til.
Da blir spørsmålet: Hvorfor i alle
dager valgte bystyret å utsette
saken, dersom de allerede hadde
bestemt seg?
Det er ikke bare ”et innlegg i
debatten” Hr. Mykland. Det er et
kulturfaglig råd fra landets
øverste fagmyndighet innen
dette fagfeltet – fra STATEN.
Rådet er dessuten gitt etter en
anmodning fra Risør kommune.

Mangel på argumenter
Det er mangel på argumenter når
Stian Lund stadig bruker uttrykk
som ”beslutningsvegring og
”omkamp”. Vi må ikke glemme
at det er utbygger som har endret
planene, og derved i stor grad

skapt den situasjonen som nå
råder.
Viggo Larsen mener at de som er

skeptiske til de reviderte planene
”roter det til og blander korta”.
Han er tydeligvis mer opptatt av

utbyggers interesser enn hva
som er tjenelig for Risør.
Per Arnt Tellefsdal uttrykker
bekymring for at det skrives og
menes så mye negativt om pro-
sjektet. Mener han virkelig at de
som er uenige med Høyre bør
holde munn?
Men vi lever heldigvis i et demo-
krati, og det er anledning for
ALLE å fremme sine meninger og
synspunkter.

Det fremgår av formannskapets
behandling av rammesøknaden
at det ble fremmet forslag om at
”utbyggingen i form og arki-
tektur, så langt det lar seg gjøre,
skal tilpasses Risør sentrum som
en av landets best bevarte trehus-
byer”. Ja, en kan håpe, tro, ønske,
henstille, anmode . Men en ting
er SIKKERT: Blir rammesøknad-
en godkjent – så forlater toget
perrongen med utbygger som
lokfører.
På slutten av 50-tallet ble Ivers-
ens kolonialforretning i Krags-
gata revet, og vi fikk Sentrums-
gården. Kommunen lærte av den
saken – det ble ikke revet noe
mer.
Skal vi nå rive alt på Holmen og
bygge hytteblokker i 4 etasjer?
Avgjørelsen får vi 31. mai i
Bystyresalen!

Med vennlig hilsen og med
optimisme til det siste –
AArriilldd MMaatthhiisseenn

PS.
Det er fremdeles svært vanskelig
å se at den foreliggende
rammesøknaden har et fasadeut-
trykk som er i ”samklang med
bebyggelsen i Risør sentrum.”

Risørs folkevalgte har hatt en
vanskelig oppgave når de i
Holmensaken skal tolke
formaninger om samklang med
den historiske byen og så til-
fredsstille krav til kontrast og
forskjellighet når man skal
utvikle sørlandsperlen. Det er
det uklart hva man kan regne
som ”moderne” arkitektur i dag.
Funkisblokker ble allerede lans-
ert tidlig på trettitallet. Det er i
tillegg krevende å forstå om det
er arkitektur eller bebyggelses-
struktur man drøfter. På siste
møte i Risør Formannskap kom
disse utfordringer og uklarheter
tydelig opp i dagen.

Risør har imidlertid mange res-
surspersoner som de siste årene
skulle kunne tre støttende til
med å rydde opp i slik forvirring.
Kultursjefen har et stort nettverk
innen design og arkitektur og
kunne enkelt involvert kloke
hoder som kunne hjelpe politik-
ere og forvaltning til en nærmere
presisering av begrepene, til en
bedre løsning for byen. Nærings-
sjefen kunne på samme måte
bringe til torgs vektige innspill
gjennom sine designkontakter,
for eksempel i prosjektet Beyond
Risør og lignende. Samtidig

kunne næringssjefen koble seg
til eksperter på omdømme, som
kunne levere en faglig vurdering
av Risørs attraksjonskraft. En
næringssjef kunne også bidratt
med tall som underbygger fakta
om hvilke konsekvenser for-
skjellige strategier for utvikling
av Holmen kunne ha for Risørs
næringsliv. Risørs turistsjef har
sikkert også klare oppfatninger
av hvilke kvaliteter hun selger til
sitt store marked.
Risør har sitt Villvin-miljø som i
mange tiår har benyttet bykvali-
teter som en del av sitt hele. Ikke
minst gjennom det praktfulle
markedet hver sommer. Kamm-
ermusikkfolket hyller Risør som
en arena for konserter og opplev-

elser på verdensnivå. Risørs tre-
båtfestival er uløselig knyttet til
bymiljøet og arkitekturen rundt
havna. Disse hjørnestener i
Risørs kultur- og samfunnsliv er
driftet av entusiaster og med stor
grad av uegennyttig dugnads-
innsats.
Det har imidlertid vært en
øredøvende stillhet fra samtlige.
Vi har verken hørt lovord eller
kritikk av Holmenplanene fra
disse potensielt viktige medspill-
ere. Risørs befolkning har også i
liten grad deltatt. Hvorfor denne
solide munnkurv? Det har vært
sagt meget om Holmenutbygg-
ingen av noen få.Mer interessant
er hva som ikke er sagt, av
mange.

Risørs ordfører kunne benytte
disse ressurspersoner og miljøer
til en styrket lokal debatt for å
løse de fatale begrepsflokene.
Man kan spørre seg hvorfor han
ikke har tatt seg råd til å involv-
ere byens mange kulturarbeid-
ere? Det er ikke mange byer for-
unt å ha så stor lokal ekspertise.

Jeg har fulgt Risørs byutvikling i
mange år nå. Mine innspill har i
sin ensomhet provosert noen og
de fleste har ikke tatt stilling. For

fire år siden var jeg til stede i det
første møtet mellom Risørs
politikere og utbygger av Holm-
en. Her erfarte jeg at politikerne
fra forrige bystyreperiode ikke
hadde en eneste vektig bestilling
til utbygger om Risørkvaliteter
før man satte i gang arkitektkon-
kurransen for Holmen. Histori-
en kjenner vi nå. Svarene ble
ubrukelige, selv vinneren er for-
kastet. Det har vært sløst store
summer på dårlige strategier. I
tolvte time har endelig Risør
samlet seg mot dette kaos og
denne byutviklingsfadesen.
Noen modige borgere har våget å
stå opp mot denne veldige
muren av taushet.
PS. Utbygger insinuerer at jeg
står bak det nye nettverket
”Venner av Risør”. Det er en grov
underkjennelse av at det faktisk
finnes folk som er bekymret for
utviklingen i byen. Utbygger har
også opptrådt på og rundt stand-
en på torget i Risør der Venner av
Risør har samlet inn underskrift-
er mot Holmenblokkene.
Kanskje svaret på lite lokalt
engasjement skyldes en slik
væremåte fra utbygger og hans
nære støttespillere?

EErrlliinngg OOkkkkeennhhaauugg,,
lleeddeerr aavv AAllllggrrøønnnn

Risørs talende taushet

Når politikerne ba om råd fra Riksantikvaren bør man lytte til det, mener Arild
Mathisen.
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Som mange andre i Risør har jeg
et gammelt hus som trenger
pleie og utvikling. Jeg har opp-
levd Risør som en klar ja-kom-
mune, som har gjort at vi har fått
lov til å gjøre endringer som til-
passer bygningen dagens krav –
utført av dyktige lokale håndt-
verkere. Samtidig er det utar-
beidet klare regler, i samarbeid
med vernemyndighetene i fylk-
et, for å sikre at arbeid som blir
utført ivaretar kulturarven, den
som gjør Risør til «den hvite by
ved Skagerrak».

Jeg mener dette representerer
en verdifull styring som medfør-
er en riktig balanse mellom våre
behov og vårt ansvar som eiere av
hus i den bevaringsverdige byen
Risør.

Forvalteransvaret
For å omskrive litt: Vi eier ikke

Risørs bebyggelse, vi låner den av
våre barn. Risør har en unik kult-
urarv nettopp på grunn av alt vi
ikke har bygget, og de svært
strenge reglene for bygningsvern
sørger for at vi bringer byen vid-
ere til våre etterkommere i sam-
svar med kulturarven vi er satt til
å forvalte.

Hvor godt den nye bebyggels-
en og arkitekturen som er fore-
slått på Holmen vil tåle tidens
tann er usikkert, men det er nå
gjort helt klart at spesialkompet-
ansen på stedsvern i Norge
mener at Risør vil gå i feil retning
med de planene som foreligger.
Det er urimelig og uprofesjonelt
å avskrive Riksantikvaren som
sakkyndig på bygningsvern.

En avtale er en avtale
I reguleringsplanen for Holmen
er det forutsatt «en levende

bydel» med et nytt hotell som en
hjørnesten. Et hotell ville skapt
arbeidsplasser, drahjelp til tur-
istsatsing og sørget for aktivitet
hele året i området. Når dette er
falt bort, så har vi med ett en helt
annen situasjon. Avtale utkastet
som ble godkjent av forrige kom-
munestyre har derfor mistet ves-
entlig innhold.

Dagens kommunestyre har
derfor rett og plikt til å vurdere
hva denne vesentlige endringen
bør medføre for den foreslåtte
avtalen – en avtale som enda ikke
er signert av utbygger.

Følgene av endringer
Selv det hadde vært ønskelig med
en utbygging som forutsett i
reguleringsplanen, må vi
erkjenne at verden er i endring.
Dersom hotell ikke lar seg ikke
realisere av økonomisk og kom-
mersielle grunner så kan ikke vi
ønske det annderledes. Derfor
må kommunen gå i dialog for å
finne nye løsninger for de viktige
næringsdelene.

Men også andre ting har endr-
et seg, spesielt rundt de arki-
tektoniske løsningene. Når
vernemyndighetene regionalt og
nasjonalt nå har gjort det hel
klart at dette er en dårlig løs-
ning, og når også lokale vernein-
teresser, som Verneforeningen,
er negative, er dette nye
momenter som må vektlegges fra
kommunens side.

Forhandlingsposisjon
Risørs folkevalgte har full
adgang til å gå over tidligere for-
slag og komme opp med andre
løsninger. Dette ble gjort av tid-
ligere folkevalgte for Flisvika,
hvor opprinnelig utbygger måtte

akseptere de folkevalgtes rett til
å gi nye føringer og retningslinj-
er. Dagens folkevalgte må
bestemme seg for hva de skal si
til sine barnebarn, dersom det
viser seg at disse ser på utbygg-
ingen på Holmen slik som vi nå
ser på sentrumsgården.

Det er dagens folkevalgte som
tar dagens beslutninger, og de
har rett å plikt til å overstyre tid-
ligere vedtak som ble tatt basert
på annen informasjon enn det
som er tilgjengelig i dag.

Forvaltningsansvar
Når det nå har oppstått endring-
er både hos utbygger og hos
kommunen, er det rimelig at det
forhandles ved at begge parter
både gir og tar. Jeg har aldri vært
med på reforhandlinger der kun
endringer foreslått av den ene
parten er gjenstand for vurder-
ing.

Kommunen har tidligere blitt
kritisert for ikke å ha sikret sine
rettigheter godt nok når det
gjelder rutebilområdet.
Resonnementet har vært at kom-
munen må forhandle for å få til
den beste avtalen for innbygg-
erne. Jeg savner derfor engasje-
ment på dette området, nå når en
vitterlig har en mulighet til å
være i forkant av en avtale.

Utbyggerne er både seriøse og
dyktige, og jeg har ingen grunn
til å tvile på at de ønsker å få til
den best mulige løsningen. Jeg
ser at deres arkitekt har uttalt at
de føler seg bundet av den polit-
isk vedtatte reguleringsplanen.
Dette er en binding som våre
folkevalgte kan hjelpe å løse. I
den grad våre folkevalgte er klare
på behovet for endringer, så har

utbygger helt sikkert kapasitet
til å komme opp med løsninger
som imøtekommer de antikvar-
iske og de byutviklingsmessige
kommentarene. Kommunen på
sin side, kan sikkert hjelpe til
med andre endringer som gjør
prosjektet lettere å selge, eller
rimeligere å utvikle.

Men dette krever at kommun-
en kommer i en posisjon der de
kan forhandle. At sentrale polit-
ikere står frem før behandling og
flagger sin aksept «uansett»,
skader selvfølgelig kommunens
forhandlingsevne på en måte
som ville vært nærmest utenkelig
i seriøse, private firmaer.

Habilitet
Det er ingen grunn til å tro at
ikke alle som er involverte i dette
er fullt ut rettslig habile. Folke-
valgte i Risør gjør en kjempe-
jobb, og er nok ikke fortjent med
å bli dratt inn i habilitetsdisku-
sjoner. Samtidig har den mye
omtalte Tschudi-saken og andre
liknende saker gjort det klart at
den rettslige habilitetsdefini-
sjonen ikke nødvendigvis er den
samme som den som bør gjelde i
politikken og for folkevalgte.

Det vil derfor være viktig å
utvise ekstra varsomhet i en sak
hvor det fremkommer sterke og
delte meninger. Eventuelle bånd
mellom dem som forhandler på
vegne av kommunen og utbygg-
er, og som kan anses som for
tette, må ryddes av veien.

Hyttebygging som
næringspolitikk
Det har blitt anført at en utvikl-
ing på Holmen med 110 nye lei-
ligheter vil medføre et vesentlig
løft for det lokale næringsliv.

Risør kommune har hatt en posi-
tiv innstilling til fritidsbebygg-
else. Vi har allerede bygget
nærmere 200 nye hytter i Risør
de siste 5 årene, og har nå mer
enn 1600 hytter totalt. Holmen
utbyggingen vil bare øke dette
med ca 6-7%.

Fritidsbebyggelse har en klar
positiv effekt for Risør, men gitt
utfordringene vi har med med
økt handelslekkasje og en gen-
erell nedgang i aktivitet, så er det
lite grunnlag til å tro at en
økning på 6-7% på Holmen
utbyggingen vil medføre et slikt
løft som blir forespeilt. Derfor
trenger Risør et fokus på
næringsutvikling som ikke er
basert på et enkelt utbyggings-
prosjekt.

Ny plattform
Når bystyret skal behandle
rammesøknaden for Holmen må
de folkevalgte nå ta den mulig-
heten som foreligger til å komme
i meningsfull forhandlingsposi-
sjon med utbygger.

Det er klart at en utbygning av
området er viktig for byen, men
det burde være mulig å gjøre
dette på en måte som tar inn over
seg kulturarven som vi alle ønsk-
er å forvalte på en trygg måte.

Mye har endret seg på veien,
hos både utbygger og kommun-
en, og det vil derfor være natur-
lig, mulig og ønskelig å finne en
ny plattform for utviklingen av
Holmen.

SSiimmeenn MMüünntteerr

– Det er klart at en utbygning av Holmen er viktig for byen, men det burde være mulig å gjøre dette på en måte som tar inn over seg kulturarven som vi alle ønsker å forvalte på en trygg måte, skriver
Simen Simen Münter som sammen med sin kone Anne Solveig Wichstrøm fikk verneprisen i 2010 for restaureringen av den gamle Prebensen-eiendommen Marienlyst på Sundet. (Arkivbilde)

Vi har Risør til låns



Torsdag 31. mai 2012 DEBATT 20

Når bystyret i kveld kan komme
til å godkjenne rammesøknaden
fra utbyggeren på Holmen, betyr
ikke dette at debatten stopper
opp, eller at prosjektet realiseres
i den form og fasong vi ser
konturene av i dag.
Dette sier vi verken som en
trussel eller som et ønske om at
Holmen ikke skal og bør utvikl-
es. Tvert om.

Nå starter beslutningsprosessen
At debatten vil fortsette, er rett
og slett fordi kveldens eventuelle
godkjenning bare er den første i
rekken av svært mange beslut-
ninger som skal tas før utbygger
kan starte byggingen. Utbygg-
ingsavtalen skal underskrives av
begge parter, dernest kommer
godkjenning av detaljplanlegg-
ing med tilhørende igangsett-
ingstillatelse.
Og vi snakker kun om første
byggetrinn.
Vi står dessuten foran oss en stor
utfordring med den betydelige
næringsdelen på Holmen: Hva
vil skje her? På hvilken måte skal
og kan utbygger bidra, og
hvordan kan byen selv legge til
rette for næringsliv? Det vil også
bli dragkamp om den delen av
næringsarealet som omhandler
sale-lease, og som vil kreve
omregulering.

Markedet bestemmer
Om utbygger passerer de første
hindrene, gjenstår den aller van-
skeligste øvelsen: Salg av leilig-
heter.
Det er heller ingen enkel opp-
gave å analysere markedet, det er
derfor mange fagfolk innenfor
eiendomssalg og markedsføring
følger spent med. Mange analys-
erer likevel at prosjektet trolig
ikke lar seg realisere – rett og
slett fordi markedet ikke lokkes
av denne type ferieboliger i 2015
– som i følge utbygger er estim-
ert innflytting for de første bebo-
erne.

Utvikle plan B
Salgsresultatene gjenstår å se,
men vi skulle ønske at kommun-
en og utbyggerselskapet allerede
nå gjorde undersøkelser knyttet
til et revidert prosjekt – i fall lav-
blokkbebyggelse ikke faller i
smak hos potensielle kjøpere.
Uansett hva man måtte mene om
Holmenutbyggingen, der det
viser seg at både lek og lærd er
kritiske til arkitektur og bebygg-
elsesstruktur, vil neppe noen
arrangere festdag om utbygger
om noen måneder forteller oss at
responsen er for lav, og prosjekt-
et må skrinlegges.
Byen kan faktisk komme til å
oppleve en slags kollektiv depre-
sjon.Det er ingen tjent med.Der-
for er det på høy tid at et nytt
scenario diskuteres, slik at vi
ikke opplever en situasjon der
lammelsen tar over for pågangs-
mot, ideer og muligheter.
Å utvikle Holmen er etter vårt
syn positivt for Risør, som med et
mangfoldig innhold og stedstil-
passet utførelse kan styrke byens
kvaliteter.

Bred støtte
Venner av Risør ble etablert som
et uavhengig nettverk for steds-

utvikling. Det er åpenbart at
Holmenutbyggingen var fødsels-
hjelper til initiativet, men sam-
tidig var hensikten at en slik
bevegelse kan bli en positiv
bidragsyter også i senere disku-
sjoner og samtaler om stedsut-
vikling. I hele kommunen.
Vi har opplevd et stort engasje-
ment for et opprop som ble laget
for kort tid siden. Om lag fire
hundre mennesker skrev under
på oppropet i løpet av få timer
ved enkelte spontane markering-
er på Torvet. Opp mot et par
hundre mennesker har også gitt
sin støtte til et opprop på
Internett, og engasjementet på
facebook er stort, blant annet via
såkalte «likes». Den lokale og
tradisjonsrike Verneforeningen
har gitt sin enstemmige tilslut-
ning til oppropet, og er en viktig
støttespiller. I liten by som Risør,
er dette et engasjement vi sjelden
ser maken til. Det bør ikke tolkes
annerledes enn svært positivt.

Positivt korrektiv
Oppropet har etter vår mening
en positiv klang, men er samtid-
ig ment som et korrektiv til det vi
mener er forhastede beslutning-
er knyttet til de konkrete løs-
ningene for Holmen, både med
hensyn til arkitektur, bebygg-
elsesstruktur og det manglende
helhetlige innholdet som regul-
eringsplanen med all tydelighet
forutsetter.
Dette synspunktet er godt for-
ankret i de sterkeste kompet-
ansesentraene for kultur- og byg-

ningsvern i Norge, men også i
kommersielle og økonomiske
fagmiljøer.

Riksantikvaren til Risør?
Riksantikvaren har som kjent
engasjert seg kraftig i innspurt-
en mot behandlingen av
rammesøknaden.
Han har til oss uttrykt ønske om
å besøke Risør for å redegjøre for
stedsutvikling generelt, og
Holmenutbyggingen spesielt. Av
praktiske grunner har ikke dette
latt seg gjøre innen bystyremøtet
i kveld, men det planlegges et
mulig seminar ved en senere
anledning, forhåpentlig i løpet
av juni.
I juli vil Riksantikvaren også
redegjøre for Risør i en nasjonal
nettverkssamling for regional
planlegging og stedsutvikling, i
regi av Miljøverndepartementet,
hvor selvsagt de aktuelle utbygg-
ingene i vår kommune vil bli
vektlagt.

Debatt, dialog og respons
Vi vil bemerke at Venner av Risør
inntil nå ikke har deltatt i debatt-
en om Holmen på annen måte
enn å formulere et opprop og
søke støtte for dette. Samtidig
har selvsagt mange gitt tilkjenne
sine synspunkter offentlig – men
som privatpersoner.
Venner av Risør har blant annet
etterspurt dialog, men har fra
noen hold fått kritikk for ikke
selv å være i dialog. Vi vil under-
streke at Venner av Risør har
forsøkt å oppnå dialog ved å rette

henvendelser til utbygger, form-
giver, vernemyndigheter, Risør
kommune, bystyre og formann-
skap.
Vi har skrevet to brev hvor vi i det
ene har kommet med forslag til
løsninger som kan bidra til en
dreining av prosjektet, mer i tråd
med de faglige vernemyndighet-
enes råd, men uten å måtte
utforme en ny reguleringsplan
for første byggetrinn.
I neste henvendelse komment-
erte vi situasjonen i forbindelse
med Riksantikvarens sterke og
kritiske tilbakemeldinger. Vi tok
oss derfor den frihet å komment-
ere arkitekt Bogens tilsvar punkt
for punkt.
Henvendelsene ga liten respons,
kun et fåtall av de femtitalls mot-
takerne bekreftet i det hele tatt at
e-post med vedlegg var mottatt.

Politiske samtaler
Fordi interessen for dialog opp-
levdes laber, tok vi dernest
direkte kontakt med sentrale
enkeltpolitikere for å redegjøre
for våre synspunkter. Her har
Rødt stilt seg til disposisjon hele
tiden, og vi oppnådde å få til dels
gode samtaler med sentrale
politikere i Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Kristelig Folke-
parti. Flere vi snakket med har
langt på vei delt våre synspunkt-
er.
Vi har flere ganger forsøkt å
komme i kontakt med formann-
skapsmedlemmene fra Venstre
og Høyre, men uten å lykkes.
Venner av Risør har hatt flere

samtaler med Riksantikvaren for
å forsikre oss om at informasjon-
en som tilflytes og tolkes lokalt,
gjengis korrekt. Vi kan bekrefte
at en mengde informasjon som
preger samtalen blant politikere
og i media, ikke medfører riktig-
het – herunder hva Riksantikvar-
en har sagt og ment i går og i dag.

Demokrati og informasjon
Vi velger å nevne denne dialogen,
i fall politikere og andre aktører i
saken skulle fristes til å gripe til
argumenter knyttet til «negativ-
isme», uvitenhet og disrespekt
for demokratiske prosesser.
Vi vil på det sterkeste oppfordre
våre politikere å si nei til
rammesøknaden for første
byggetrinn ved Holmen, fordi
den etter vår mening er i åpenbar
disharmoni med den vedtatte
reguleringsplanen. Kommunen
er derfor i posisjon til å for-
handle med utbyggeren for å få
til en langt bedre løsning – og
uten at dette trenger å sette
reguleringsplanen til side.
Dette vil ikke medføre
«omkamp» eller «ny prosess»,
men et nytt veivalg, omforent av
utbygger, kommune, innbyggere
og vernemyndigheter. Og trolig
også markedet.

Vennlig hilsen

VVeennnneerr aavv RRiissøørr
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Nå starter Holmen-debatten

– Mange analyserer likevel at prosjektet trolig ikke lar seg realisere – rett og slett fordi markedet ikke lokkes av denne type ferieboliger i 2015, hevder Venner av
Risør, som er et uavhengig, tverrpolitisk nettverk for stedsutvikling.




