
Holmen - åpent gruppemøte i Risør AP : 

Litt om å bli invitert på slikt. Legge frem i et gruppemøte som er blitt 

et folkemøte. Dårlig tid til forberedelser burde også ha med mine 

fagfolk innen jus og arkitektur. 

 

Jeg følte at det ville være feil å takke ja til denne invitasjonen uten å 

få med meg lokalt engasjerte Risørfolk til også å si noe. 

 

Jeg henvender meg til AP’s gruppemøte  Dere er en ny politisk 

konstellasjon som har sjans til å rydde opp i en rekke uklarheter og 

bør få anledning til å ta den tiden som trengs for å føle dere 100% 

sikre før noen beslutning blir tatt. 

Brev fra juristen Audun Engh sendt alle. Tid for besinnelse.. 

 

A. Overdragelse 1989 

Debatt i Formannskap og Bystyre i forkant.   

Norheim Larsen ekspropriering for å hindre bolispekulasjon. 

Det forsvunne dokument fantes ikke. Hvorfor ikke vise det? 

Jeg fikk se det. Kom i avisen. Så på epost fra Kommunen. 

 

To forhold. Verdisetting av tomten til kr. 1.mill. 

Gjeld til Industribanken gjøres opp av Risør Kommune/Lindstøl.  

Det om overførte eiendommen kan ikke uten videre ta ansvar for et 

marked uten moral 20 år etter. Når dagsorden settes av markedet 

Ser ut til at ordfører/kommunen er inne før og etter, slik at det ser 

tilforlatelig ut. Det store grepet i overdragelsen skjer i kontrakten 



uten at byens representant er med. 

 

Det kan godt hende at Rådmannen den gang ønsket at byen skulle ha 

den hånden på rattet det var, å kunne kjøpe Holmen tilbake til 

indexregulert pris og at han på en slik måte ville gardere seg at byen 

fikk del i en verdistigning, hvis denne ikke var basert på 

industriutviklingen (ved Lindstøl) på Holmen. 

På en slik måte kunne rådmannen være forutseende. 

 

B. Hva har skjedd mellom overdragelse i 1989 og i dag 

Har dere studert historikken frem til i dag..? 

 

Når og hvordan kom begrepet gjenkjøp til markedspris inn i stedet 

for gjenkjøp til indexregulert pris? 

 

Endring av selskapsformer? 

 

Boplikt? 

( her er det mye som har skjedd) 

  

Sist:  

Det nye arket med forslag til avtale som kom på bordet under siste 

møtet i formannskapet? 

 

 

 



C. Planleggingsprosessen 

- Snøhetta  millioneventyr som sprakk 

  

- min kontakt med Øyvind Sletten og Arne Lindstøl i 2005 

rundt til arkitekter i Oslo med Sletten. 

 

- manglende bestilling fra byens politikere på første møte med 

utbygger?    

 

IHVERTFALLENE FOR RISØR  -  JEG VAR DER 

- Det kunne man se på besvarelsene 

- Hva ville dere bestilt???  Be om en ny sjanse… 

 

- Arkitektkonkurranse faglig begrunnelse for valg av Kritt?   

Hvem var juryen? NAL… 

- Faglig begrunnelse for ikke på velge forslaget til Lindeberg og 

Harklou? 

 

- Utbygger brukt millionbeløp på prosess – hvorfor ikke velge ideer 

man har betalt for? 

- Ofte klippes forskjellige besvarelser sammen i en ark.konkurranse 

 

- Plutselig Petter Bogen inn..  Med intetsigende blokker som finnes 

allesteds. 

- Hva er ugraden nå i forhold til Kritts konkurranseforslag? 

 

- Riksantikvaren tatt ut av sin sammenheng – ikke nødvendigvis små 

hvite hus - jeg gjorde opptak der han kalte Kritts forslag for 

stalinistiske blokker..  

 



Riskantikvaren tilbør gratis arkitekthjelp. Forslaget ble avslått.    

 

Hva med siktlinjer Kragsgata og Havnegata. Fondmotiv 

 

Per Lunden sier at Bogens forslag neppe er det beste…   

 

Hvor strenge reguleringsbestemmelser?  Skal det  

D. Risør som Særpreg.  

- Sårbarhet innhold attraksjoner verdier historie   

Risør spesielle kvalitet –  

Morten Krogstad:  Ingenting ligner og alt er likt 

Ikke et spørsmål om stil, romantiske sørlandshus eller arkitektur på 

enkeltbygg, men skala og format og innbyrdes variasjon. Innovasjon 

Norge.  Røros. 

 

  E. Holmen som verdiskaper for Risør.   

- Risør som destinasjon. 

 

- Produktutvikle innholdet med hensyn på Risørs store festivaler og 

identiteter, Kunsthåndverk, kammermusikk, trebåt og .  

Noen klager på at det ikke er utvikling i Risør. Ikke rart når betydelige 

tomteressurser har ligget brakk i et titalls år i påvente av den store 

utbyggeren som ikke har kommet. 

Har Risør søkt om midler til destinasjonsutvikling fra Innovasjon 

Norge?  

En by med Risør kvaliteter må kunne påregne stor interesse herfra. 

- Bryte opp til mange eiere og utbyggere som gjør det mulig for 

Risørsamfunnet selv å utvikle over tid i stedet for investorer utenfra 



som jobber etter prinsippet fort inn fort ut. 

 

 

F. Veien videre 

- Ordførers habilitet – saksfeil i formannskapet  knut henning måtte 

minne på spørsmål om habilitet 

- Større åpenhet – dynamisk involvering av alle gode krefter i Risør 

- Hvor stor påvirkning har man i utbyggingsavtalen til å få variert 

bebyggelse. 

- Hvor forpliktet er utbygger til å realisere?   

- Kommunaltekniske kostnader for Risør Kommune. 

- Kommunen skal ha eierskap til uteområdene for å ha ansvar for 

snømåking… 

- Riksrevisjonen eller lignende må se på hva som har forgått 

- Ønsker en lokalpresse som gjør jobben sin i stedet for på ledernivå å 

være mikrofonstativ for utbyggeren.  de har hatt tyve år på å finne de 

manglende papirer..  

- Timeout 



 


