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–Det må lages en ny
reguleringsplan for Holm-
en. Endringsforslagene
er for omfattende og
både forutsetningen og
intensjonenmed pro-
sjektet er forandret.

Uttalelsen kommer fra Oddvar
Johansen i Kritt Arkitekter. Han
sto bak reguleringsplanen for
Holmen, en plan utbyggerne nå
ønsker å endre deler av.

Drar strikken for langt
Nå mener Johansen at den nye
arkitekten drar strikken for
langt.

–Det var aldri intensjonen at
reguleringsplanen skulle utnytt-
es maksimalt i rammesøknaden,
uttaler han.

Kritt-arkitekten utdyper
påstanden sin ved å vise til at når
en reguleringsplan blir utviklet
har man ikke full kontroll over
prosjektet og derfor legges det
alltid inn et visst slingrings-
monn. Samtidig blir man enige
om intensjonene med prosjektet.
Disse gir dermed den nødvend-
ige rettesnor for at prosjektet
gjennomføres i tråd med de ved-
takene som er fattet.

–Kan du nevne et eksempel på
at prosjektet har fått et annerled-
es fokus?

Til dels helt fjernet
–For Holmens gjelder det blant
annet viktigheten av å integrere
næringsvirksomhet i prosjektet.
Nå er hotellet en saga blott og
næringsarealet er kraftig redus-
ert og til dels helt fjernet til for-
del for boligareal, sier han.

Johansen hevder i den for-
bindelse at Holmen er i ferd med
å bli en fritidsøy.

–Hva tror du har skjedd etter
at Kritt arkitekter ble vraket?

–Jeg tror knapt den nye arki-
tekten har satt seg inn i det som
var intensjonen med utviklingen
av Holmen. Etter min mening
tas det alt for store friheter i det
nye prosjektet. Det blir nå tettet-
ere, høyere og arkitektoniske
kvaliteter fjernes, hevder han.

Bør stå for det han gjør
Oddvar Johansen sier han opp-
lever situasjonen som svært
merkelig når arkitekt Bogen
viser til at Kritts reguleringsplan
hindrer ham i å komme med det
han kaller bedre løsninger.

–Den nye arkitekten bør stå for
det han gjør og ikke bruke oss
som et alibi når det passer ham,
sier Johansen.

På spørsmål om Oddvar
Johansen rett og slett bare
surmuler fordi hans firma ble
vraket i fortsettelsen av Holmen-
prosjektet, svarer Kritt-arkitekt-
en:

–Det er sikkert dem som vil

hevde det, men de tar feil. Jeg
hadde ikke tilgitt meg selv der-
som jeg ikke hadde sagt i fra hva
jeg mener. Som født og oppvokst
i Risør har jeg en genuin inter-
esse for byen. Bommer man nå er
løpet kjørt for alltid. Derfor er
det riktig å sette foten ned, ta en
tenkepause og rett og slett satse
på å lage en ny reguleringsplan.
Da må alle nye innspill og ønsker
fra utbygger tas opp til en hel-
hetsvurdering.

En del av prosjektet
–Nå er det rammesøknaden det
dreier seg om i denne omgang og
den omhandler kun det første
byggetrinnet?

–Det er riktig at den innsendte
rammesøknaden kun omfatter
en del av prosjektet og ikke
næringsarealet og hotell. Jeg for-
står jo at utbyggeren, gjennom å
gjøre dette, prøver å unngå at
man starter debatten om formål.
Slik jeg vurderer det, og med
bakgrunn i

Holmenprosjektets viktighet,
er det imidlertid min mening at
rammesøknaden bør inngå i en
helhetsvurdering!

Frykten for omkamp
Oddvar Johansen tar også til orde
over for dem som er redd for å ta
en omkamp.

–Jeg hører flere politikere
frykter dette. Det er imidlertid
viktig å vite at det ikke er dem

som tar omkampen, det er jo
utbyggeren selv.Det er utbygger-
en som ikke har underskrevet
utbyggingsavtalen og forandr-
ingene er initiert av utbyggeren.

–Hva er din anbefaling overfor
politikerne?

–Med bakgrunn i det som har
skjedd vil jeg anbefale at politik-
erne går inn for at det må lages
en ny reguleringsplan for Holm-

en. Endringsforslagene er for
omfattende og både forutset-
ningen og intensjonen med pro-
sjektet er vesentlig endret,
avslutter arkitekt Oddvar
Johansen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Oddvar Johansen fra Kritt Arkitekter da den første modellen ble presentert.
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