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l Utbygger er Solsiden 1 AS, som eies av Arne 
Lindstøl (51 %), Lindstøl Skip (9 %) og Backe 
Prosjekt AS (49). En del av Lindstøls aksjer er 
til salgs for å få mer penger inn i prosjektet.
l Det er planlagt 21 nye bygg på til sammen 
over 12.612 kvadratmeter bruksareal med til 

sammen 125 leiligheter og et hotell. Første 
byggetrinn er 13 boligbygg med 79 leiligheter.
l I tillegg planlegges en toetasjes garasje un-
der bakken med plass til 155 biler, bryggeplass 
til ca. 160 båter, badeplasser og lekeområder.
l Bystyret skal behandle ny rammesøknad og 

minst ett nytt punkt (bankgaranti) i utbyg-
gingsavtalen den 30. mars.
l Holmen har tidligere vært tilholdssted for 
skipsverft og annen industri, men ble åpnet 
for offentligheten i 1980.
l I dag er det fiskemottak med sjømatbutikk 

og kafé, sjøsenter, båtopplag og boliger på 
øya. Fiskemottak og -butikk berøres ikke av 
planene, men bygget med sjøsenter og leilig-
heter kan bli revet.
l Prosessen med å få til en ny bydel på Hol-
men, ble startet i 2002 av Arne Lindstøl.

FAKTA: Holmenutbyggingen

Utbyggeren av ferie- 
paradiset Holmen i inn-
seilingen til Risør har gitt 
opp å få til hotelldrift.  
Og hotell er et så viktig 
premiss for prosjektet, at 
det kan føre til at både 
utbyggingsplan og  
reguleringsplan må  
opp til ny behandling.  
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Planene for 125 nye leiligheter 
på Holmen har skapt heftig de-
batt i Risør. Det er gått mer enn 
et år siden bystyret vedtok både 
reguleringsplanen og utbyg-
gingsavtalen med knapt flertall. 
Men utbygger var ikke enig i 
alle punktene i avtalen, og har 
derfor ikke undertegnet den.

I går foreslo Rødt i komité for 
miljø og teknisk tjenester at hele 
utbyggings-
avtalen tas 
opp til ny 
gjennom-
gang i bysty-
ret.

– I regule-
ringsplanen 
står det at 
det skal være 
hotelldrift på 
Holmen, og 
reguleringsplanen var et viktig 
premiss for utbyggingsavtalen. 
Nå sier utbygger at de ikke har 
funnet noen til å drive et hotell, 
og da er det naturlig å se på hele 
avtalen igjen, sier Tine Bang, 
som sitter i komiteen for Rødt.

Hotellet var også en viktig år-
sak til at flertallet var villig til at 
kommunen skulle bruke rundt 
sju millioner kroner på å bygge 
ny vei på landsiden av øya, på-
peker hun, og mener det er be-
hov for å rydde opp i hele avta-
len.

Balansepunkt
Leder for komiteen Eva Nilsen 
(Ap) sier at innspillet fra Rødt 
ble drøftet, og at partiet ikke er 
alene om å mene at avtalen må 
revideres. 

– Når utbygger ikke har un-
dertegnet den, og det må for-
handles mer uansett, er det na-
turlig å se på hele avtalen en 
gang til, sier hun. Hun under-
streker at Arbeiderpartiet ikke 
ønsker omkamp, men vil at det 
forhandles fram en god avtale.

– Blir det omkamp om Hol-
men, ordfører Per Kr. Lunden?

– Jeg avventer administrasjo-
nens og fagmyndigheters vurde-
ring før jeg tar stilling til det, 
sier han. 

Lunden hadde ikke sett ram-
mesøknaden da Agderposten 
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snakket med ham onsdag, og vil 
ikke kommentere den.

– Det står mye penger på spill 
for utbygger, og det står mye på 
spill for Risør også. Derfor må 
utbyggers behov for økonomi i 
prosjektet veies opp mot kom-
munens ønsker om å lage en le-
vende bydel der både feriegjes-
ter og fastboende vil trives, og 
der det er rimelig god plass til 
næring og friområder, sier han.

Noe balansepunkt har man i 
realiteten ikke funnet ennå, i og 
med at partene ikke blitt enige 
om en utbyggingsavtale.

– Kommunen vil gjerne ha 
noe som er bra, og moro å stå 
bak og vedta. Mange opplever 
nok at det balansepunktet vi 
trodde vi hadde, er i ferd med å 
forandre seg. Det må utbygger 
også forstå, når det nå både er 
ny arkitekt, ny prosjektleder og 
kommer nye eiere, sier Lunden.

Bekymringer
Debatten har rast i avisspalter, 
på møter og i Risørs debattfo-

rum på Facebook, 
Risørtanken. Det er 
særlig de arkitekto-
niske løsningene 
som er blitt dårlig 
mottatt. Mange me-
ner at tre- og fire-
etasjers tettliggende 
lavblokker er et 
fremmedelement i 
Risør, og vil ødeleg-
ge byens karakter 

som en av Europas best bevarte 
trehusbyer. At hele øya også fikk 
fritak for boplikt bekymrer no-
en, fordi de frykter at den nye 
bydelen da vil ligge stille og tom 
mesteparten av året. 

Det var blant annet for å prø-
ve å motvirke dette, og få flere 
arbeidsplasser og aktivitet på 
øya, at politikerne fikk et hotell 
inn i reguleringsplanen. 

Men utbygger skriver i ram-
mesøknaden datert 22. desem-
ber 2011 at man må se etter al-
ternativ bruk av hotelltomta, 
fordi de ikke har funnet grunn-
lag for hotelldrift så langt. 

Ny leilighet på toppen
Rammesøknaden har ifølge tek-
nisk sjef Sveinung Jørundland 
flere avvik fra reguleringspla-
nen. Han nevner flytting av no-
en av byggene, slik at de bryter 
med siktlinjer som tidligere har 
vært argumentert sterkt for, og 
utfylling av mer areal i sjøen. 
Utbygger søker også om dispen-
sasjon knyttet til et oppbygg på 
taket, som tidligere har vært av-
satt til trapp, heis, felles opp-
holdsrom og verandaoverbygg. 
Nå ønsker utbygger å gjøre det-
te om til en ekstra leilighet. Tak-
området blir da privatmark for 
den ene leiligheten, i stedet for 
fellesområde for alle beboerne.

– Du sier ifølge Aust Agder 

«Kommunen 
vil gjerne ha 
noe som er bra, 
og moro å stå 
bak og vedta»
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Blad at det er utenkelig for kom-
munen å gå med på den nye 
rammesøknaden, teknisk sjef 
Sveinung Jørundland?

– Det har jeg ikke sagt. Men 
hvis den skal vedtas, må enten 
reguleringsplanen endres, eller 
så må utbygger få dispensasjon 
fra flere punkter. Jeg vil drøfte 
disse punktene med regionale 
myndigheter, blant annet Fyl-
kesmannen og fylkeskommu-
nen, sier han. ermed kan utbyg-
ger se langt etter å begynne 
salget av leiligheter i mars. By-
styremøtet som skal ta stilling 
til endringer i utbyggingsavta-
len, som igjen kan snu opp ned 
på hele prosjektet, står ikke på 
møteplanen før den 29. mars.

– Det er bystyreflertallet som 
har vedtatt forutsetningene, 
sier prosjektleder for utbyg-
gingen, Philip Stephansen.

Stephansen undrer seg over 
motstanden mot planene.

– I Risør har det skjedd lite 
utvikling og befolkningstilvekst. 
Når var det utbygging i Risør 
sist? Er det virkelig slik at folk 
ønsker at alt skal være slik det 
alltid har vært? spør han. 

Agderposten: – Mitt inntrykk 
er at ”alle” ønsker både utvikling 
og aktivitet, men mange er 

skeptiske til de arkitektoniske 
løsningene som er valgt. Er det 
noe dere kan gjøre med det?

– Ønsker man noe veldig for-
skjellig fra det som nå planleg-
ges, må det inn en annen regu-
leringsplan, og da blir det en 
helt annen diskusjon. Da kan 
kommunen bruke forkjøpsret-
ten sin, sier prosjektlederen.

– Men kunne dere gjort noe 
annerledes for å skape mer be-
geistring i Risør?

– Bystyreflertallet har vedtatt 
planer og forutsetninger. Jeg vet 
ikke hvordan vi skulle ivaretatt 
de som er mot, sier han.

– Politikernes ansvar
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FØR OG KANSKJE SIDEN: Disse bildene viser hvordan Holmen ser ut før utbygging, og en tidligere skisse av hva 
som kan komme.   KRITT ARKITEKTER AS & LANDSKAPSARKITEKTENE ØSTERENG & BERGO AS

Erling Okkenhaug (fra Facebookgruppa 
Risørtanken): – Nå hviler et stort ansvar 
på ordfører Lunden. Skal han for etterti-
den være den som klarte å bryte i stykker 
Risørs anerkjente stedskvalitet. Lunden 
kan demonstrere sin skjøre habilitet med 
å kreve at kortene deles ut på nytt.

Stort ansvar for ordføreren
Sverre Torjussen (fra Risørtanken): Flattaks-
bebyggelse er ganske flatterende for hva Ri-
sør ellers har å by på av kultur, historie og 
sjel. Å tillate slikt ett sted, får fort andre til å 
tenke i samme baner, og til slutt er alt snudd 
på hodet. På 10 år i Arendal, er hele sentrum/
nærkyst snudd på hodet – til det verre.

Flatterende tak
Hans Petter Bjerva (fra Facebookgrup-
pa Risørtanken): Risørs omdømme på 
lengre sikt står på spill om aktører som 
bruker 25+ millioner kroner på å få til 
et prosjekt i lille Risør, blir kastet på 
døra ved første anledning. Det spiller 
ingen rolle om det er et nytt bystyre nå.

Omdømme på spill

Risør kommune vil trolig 
kreve 100 prosent bank- 
garanti for de områdene på 
Holmen som kommunen 
skal overta når utbyggingen 
er ferdig.

I går gikk komité for miljø og 
tekniske tjenester enstemmig 
inn for å anbefale bystyret å ta 
inn et nytt punkt i den ennå 
ikke undertegnede utbyg-
gingsavtalen. Det nye punktet 
handler om at kommunen vil 
kreve en bankgaranti før ut-
byggingen kan settes i gang. 

Garantien skal gi kommu-

nen sikkerhet for at det er pen-
ger i prosjektet til å fullføre det  
som kommunen skal overta 
når utbyggingen er ferdig. Det 
vil hovedesakelig  si vei, gang-
vei, lekeområder, vann og av-
løp. 

Komitéinnstillingen er i 
tråd med et enstemmig kom-
munestyrevedtak i desember, i 
forbindelse med at politikerne 
sa fra seg forkjøpsretten til ei-
endommen.

 Rådmannen gjør i sakspa-
pirene oppmerksom på at ut-
bygger ikke ønsker en formule-
ring om 100 prosent garanti 
inn i avtalen. 

Kommunen vil ha full
garanti fra utbygger

SIKKERHET: Kommunestyret har sagt fra seg forkjøpsretten til  
eiendommen på Holmen, men skal overta ansvaret for blant annet 
vei, gangvei, lekeområder, vann og avløp. 

Kanskje vi kan få Risør  
Akvarium ut på Holmen i 
stedet for et hotell? undres 
Risør Venstres nye leder, 
Dag Jørgen Hveem. 

Venstrelederen er ikke frem-
med for en gjennomgang av 
utbyggingsavtalen. Så lenge 
utbygger ikke har undertegnet 
den, og ønsker endringer, me-
ner han det må være mulig for 
bystyret også å vurdere en re-
visjon. 

– Spøker det for hele utbyg-
gingen nå?

– Jeg håper det blir en ut-
bygging. Men i det ligger det 
ikke bare hva politikerne gjør, 
men også en sterk henstilling 
til utbygger om ikke å gå for 
langt i sine krav. De kan ikke 
regne med at politikerne er så 
voldsomt utbyggingskåte at vi 
aksepterer hva som helst, sier 
han. an tror de fleste politi-
kerne ønsker utbygging og ak-
tivitet på Holmen.

– Men prosjektet må til-
fredsstille visse kvalitetskrav, 
det gjelder ikke minst arkitek-
turen. Vi må kunne se tilbake 
på dette vedtaket med stolthet 
om 50 år, sier han.

Selv syns han ikke de siste 
endringene fra utbygger har 
trukket prosjektet i positiv ret-
ning. 

– Utbygger bruker ordet 
«intimitet», og mener med det 
at byggene ligger relativt tett. 
Og det er ikke sikkert det er 

vellykket å plassere blokker li-
ke tett som husene på Tangen, 
sier han, og vil gjerne at en ser 
på helheten igjen.

Hveem han har en bror bo-
ende i en av leilighetene i det 
gule huset på Holmen som 
kanskje og kanskje ikke skal 
rives, og mener derfor han er 
inhabil når saken kommer til 
ny behandling i bystyret.

– Hva ser du som alternativ 
til hotell?

– Jeg liker ideen om et akva-
rium, sier han, og forteller at 
hans forgjenger som Risør 
Venstres leder, Jan Einar Hen-
riksen, la fram ideen som en 
aprilspøk i fjor. 

– Men det er mye bra med 
den ideen. Et akvarium ville 
passe fint inn sammen med 
Risør fiskemottak, det ville 
trekke turister og fastboende 
ut dit, og en kunne bruke det 
både i skole- og forsknings-
sammenheng, sier Hveem.

– Akvarium i stedet

DAG JØRGEN HVEEM
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