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Nesten 600 millioner kroner blir tilført Tines eiere, de 
norske melkebøndene, etter det beste resultat i samvir-
keselskapets historie, melder Nationen. Det var årsmø-
tet i Tine som onsdag besluttet at 64 prosent av fjorår-
ets rekordstore overskudd på 937 millioner kroner går 
tilbake til bøndene som etterbetaling.  (©NTB)

Tine drysser ut penger

Både Konkurransetilsynet og 
Medietilsynet har innvendin-
ger mot A-pressens kjøp av 
deler av Edda Media.

De to tilsynene varslet hver 
for seg onsdag at de kan gri-
pe inn mot oppkjøpet hvis 
ikke A-pressen kan finne løs-
ninger som gir konsernet en 
mindre dominerende posi-
sjon i fylkene rundt Oslofjor-
den.

A-pressen lover å gå i sam-
tale med tilsynene, og har 
godt håp om å finne løsnin-
ger. Konsernsjef Thor Gjer-
mund Eriksen i A-pressen sier 
at innvendingene var som 
ventet, og at han er fornøyd 
med at tilsynene ikke nedleg-
ger forbud mot sammenslå-
ing av A-pressen og Edda Me-
dia.

Medietilsynet viser til at A-
pressen får en eierandel på 
mellom 73,6 og 87,6 prosent 
i de to regionene Vestviken 
(Vestfold, Buskerud og Tele-
mark) og Østviken (Østfold 
og deler av Akershus). Medi-
eeierskapsloven setter en be-
grensning på normalt 60 pro-
sent for regionalt eierskap.

Konkurransetilsynet går 
enda mer konkret til verks og 
skriver i sitt varsel at tilsynet 
kan komme til å nedlegge 
forbud mot at A-pressen 
overtar avisene Varden, Fred-
riksstad Blad, Drammens Ti-
dende og Tønsbergs Blad. 
Begrunnelsen er at A-pressen 
blir så dominerende i regio-
nene der disse avisene står 
sterkt, at det kan svekke kon-
kurransen.

Ingen av tilsynene sier noe 
konkret om hva A-pressen 
skal gjøre, men er innstilt på 
å drøfte forslag A-pressen 
kommer med.

– Dette er en invitasjon til 
A-pressen om å finne fram til 
en minnelig løsning, sier di-
rektør i Medietilsynet, Tom 
Thoresen.

Han sier at når grensene 
som er satt for eierandel 
innenfor to regioner så klart 
blir overskredet, så kan det 
utløse en trussel mot medie-
eierskapslovens formål om 
mediemangfold og ytrings-
muligheter. (©NTB)

Tvinger 
A-pressen  
til dialog

VENTET: Konsernsjef Thor 
Gjermund Eriksen i A-pres-
sen hadde ventet innvendin-
ger fra tilsynene.
 FOTO: SCANPIX

NY OG OMSTRIDT: Den store Holmen-utbyggingen går inn i en avgjørende fase i kveld, etter mange år og flere planer. Om lag slik tenker utbyg-
gerne at den siste utformingen av det som blir en ny bydel i Risør, kan bli seende ut fra tilnærmet fugleperspektiv med sentrum i forgrunnen.

Omdiskutert er i høy 
grad den store Holmen-
utbyggingen i Risør, men 
i dag kan det gjøres ved-
tak som avgjør utformin-
gen av den nye bydelen.

TORE ELLINGSEN
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Det er det som kalles rammetil-
latelse som skal behandles både 
i formannska-
pet og bystyret i 
kveld. I begge 
fora vil trolig 
debatten særlig 
dreie seg om ut-
formingen av 
blokkene som 
skal romme 76 
leiligheter i de første byggetrin-
nene. Når alt står ferdig blir det 
over 100 leiligheter der, uten 
boplikt, også det svært omstridt.

Kun leiligheter
Fra å inneholde også en næ-
ringsdel (hotell), er planen nå 
utelukkende basert på leilighe-
ter, og når rammetillatelsen 

gjennomgår politisk behandling 
i kveld, er bygningsmassen ut-
formet av andre arkitekter enn 
de som i sin tid vant arkitekt-
konkurransen.

Kvalitetsforringelse
Mange har meninger om utfor-
mingen, blant de formelle utta-
lelsene som følger saken, er en 
fra Aust-Agder fylkeskommune 
hvor seksjonsleder for kultur-
minnevern, Thomas Hirsch, 
konkluderer: «Forslag til arki-

tektonisk utforming 
vurderes til ikke å 
være i strid med re-
guleringsplanen. Det 
vurderes likevel som 
beklagelig at bebyg-
gelsen er gitt en arki-
tektonisk utforming 
som oppleves som en 

kvalitetsforringelse i forhold til 
de skissene som fulgte som ved-
legg til reguleringsplanen. Kul-
turminnevernseksjonen vil der-
for sterkt oppfordre søker til å 
bearbeide tegningen når pro-
sjektet skal detaljutformes. 
Målsettingen bør være å få inn 
noe av den variasjonen i tak- og 
veggflater som preget det utkas-

tet som fulgte reguleringspla-
nen.»

Bymiljøforkjemper Erling 
Okkenhaug er enig i at den vide 
reguleringsplanen gir ganske 
frie tøyler til utbyggerne, men 
mener dette er noe av det gro-
veste han har vært borti av ut-
bygginger noensinne.

– Dette er et banalisert pro-
sjekt med repeterende blokkbe-
byggelse som bygger ned og pri-

vatiserer også den delen av Hol-
men som er best egnet for all-
mennheten med god kveldssol, 
mener han.

Utbyggerne har helt til det 
siste gjort endringer i høyder og 
volum, og det ligger en positiv 
innstilling fra rådmannen til 
politikerne i kveld.

Utbyggerne viser også til at 
utformingen vil bli videre detal-
jert i prosessen.

Holmen kan få 
sin form i dag

NOE HELT ANNET: Christopher Robin Rådlund ble så opprørt over 
Holmen-planene at han tegnet dette forslaget til en variert bebyggelse.

Mange har 
meninger om 
utformingen
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