Nr. 126 - 161 årgang
Løssalg kr. 20,00

Lørdag
8. november 2014

LOKALAVISEN FOR RISØR OG GJERSTAD

Holmen-brevet
alle bør lese
Slik går trebåtdebatten nå

Torsdag kveld var trebåtfestivalen oppe til debatt i formannskapet på nytt. To ulike
forslag til organisering av
festivalen ligger på bordet.
Forskjellen ligger blant annet
i organisasjonsform. Sjekk
saken og hva resten av debatten i formannskapet dreide
seg om på side 2 og 3.

Vil samle inn
670 000 kr!

Hvorfor henger disse to gutta
i en ribbevegg i Risørhallen og lar seg fotografere av
Aust Agder Blads Tore Myrberg? Det får du svaret på
hvis du leser saken om det
nye hjertebarnet til Thomas
Pettersen og Arne Frisch, på
side 11.

BRYTER TAUSHETEN: Utbyggeren på Holmen setter foten ned, og gjør rede for hvorfor i et stort åpent brev til Risørs politikere og befolkning. Uansett hva
du mener om saken - dette er leserinnlegget du ikke vil gå glipp av!

Utbyggeren i Holmen-saken har i lang tid holdt svært
lav profil i den offentlige debatten. I et åpent brev til
Aust Agder Blad og byens befolkning i dag bryter de
tausheten. Her går det fram at hvis ikke politikerne nå

dropper ett bestemt krav, så trekker Solsiden 1 seg fra
hele prosjektet. Sjekk hvorfor på debattsidene.
Side 6 og 7

Se Ole Petters reisedrøm!
Velkommen til søndagsmiddag
på Holmen Gård!
Åpningstider høst/vinter

Søndag kl 12 - 18.
Ellers åpent ved booking av kurs,
selskaper, konferanser, møter,
overnatting etc.
Telefon: 40 40 55 00
kontakt@holmengard.no - www.holmengard.no
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Etablert som Nedenæs og Robygdelagets Amtstidende med L. Risum som grunnlegger i
1853. Ansvarlig redaktør/administrerende direktør: Linda Helgesen Aslaksen.

Utbygger om Holmen:

–Dette går ikke
ÅPENT BREV FRA UTBYGGER

Etter vedtaket i Risør
bystyre i forrige uke har
Solsiden 1 sitt styre
besluttet å ikke gå videre
med Holmen-prosjektet,
med mindre Arbeiderpartiet kommer oss i møte på
det som nå er det springende punkt i saken.
Prosjektets størrelse i Risørsammenheng, all oppmerksomheten vedrørende Holmen samt
de store ressursene som er lagt
ned her, tilsier at vi bør forklare
Risør-samfunnet om bakgrunnen for denne beslutningen.
Kort om den nære historikk
Som utbygger fikk vi en meget
klar tilbakemelding fra markedet i 2012 – prisene for de markedsførte leilighetene var alt for
høye. I tillegg registrerte vi at
det ble mobilisert nokså kraftig mot prosjektets arkitektur.
Salget av leiligheter fikk langt
fra et slikt omfang som vi hadde
håpet. Markedet er tydelig nok
ikke stort nok til å ta et slikt høykost-prosjekt i ett «jafs», også av
den grunn at både markedet for
boliger (utenfor pressområdene)
og fritidsboliger har fått seg en
varig knekk etter finanskrisen.
Ny prosess
Med så vidt mye støy rundt prosjektets utforming, og med et
betydelig kostnadsproblem som
blant annet skyldes krav i reguleringsplanen (og en tilbudt
utbyggingsavtale), innså vi at
reguleringsplanen rett og slett
ikke er bærekraftig. Vi tar selvfølgelig et stort ansvar selv for
dette.
Mot slutten av 2013 ble det fra
vår side rettet en henvendelse til
Risør kommune med spørsmål
om hva byen egentlig vil med
Holmen. Bakgrunnen var at
man ville se om det var mulig å
få prosjektet ut av dødvannet.
Initiativet resulterte i at Arbeiderpartiet inviterte utbygger
til et åpent møte. I dette møtet
var også Risør kommunes administrasjon, relevante avdelinger
i Aust-Agder fylkeskommune
samt Riksantikvaren representert. I møtet gav utbygger
uttrykk for at man var villig til
å se på hele prosjektets utforming på nytt. Man registrerte
at det er sterkt ønskelig med en
«Sørlands-inspirert» arkitektur,
og ikke et markert stilbrudd, slik
fagmiljøene, med Riksantikvaren i spissen, hadde gitt føringer
om tidligere. Utbygger, på sin
side, gjorde det klart at en ny/
revidert reguleringsplan måtte
være økonomisk bærekraftig.
Dessuten ble det tydeliggjort fra
vår side at vi ikke ville bruke

ytterligere midler på planlegging før man hadde fått tydelige
signaler på hva Risør egentlig vil
med Holmen, både hva gjelder
innhold og utforming. Møtet
har senere resultert i at bystyret
nedsatte et bredt politisk sammensatt ad-hoc-utvalg. Målet
var å klargjøre hva Risør vil med
Holmen – gi utbygger klare signaler.
13 punkter
Ad-hoc-utvalget, ledet av ordføreren, fremkom med en enstemmig innstilling i 13 punkter.
Denne innstillingen ble oversendt utbygger og var utgangspunkt for et møte i slutten av
september 2014, mellom utbygger, ad-hoc-utvalget, administrasjonen i Risør kommune samt
antikvariske myndigheter. På
møtets siste del var representanter fra arkitektfirmaet Haarklau
og Lindeberg til stede for å presentere noen tanker om et nytt
Holmen, med «mer Risør» som
premiss.
Selv om man kunne ha påpekt
en rekke forhold som fremstod
som utilfredsstillende, valgte
utbygger kun å fokusere på 2 av
de 13 nevnte punktene. Det ene
var at utbygger måtte ha større
grad av klarhet og forutberegnelighet vedrørende Buvikveien
(Hasalen). På dette punktet har
man nå fått en formulering som
ivaretar utbyggers behov. Det
andre punktet gjelder strandlinjen rundt Holmen, og det var her
det store slaget stod i bystyret i
forrige uke.

sipp. Fellesareal ved sjøkanten
erstattes med et større, sentralt
fellesanlegg med bystrand, badehus eventuelt andre tilbud for
allmenheten. Det vurderes en
utescene for konserter og andre

ker meget sterkt viktigheten av
strandlinje rundt hele Holmen.
Dette forslaget fikk 16 stemmer,
mens de borgerlige partiene (12
stemmer) samlet seg om et forslag i tråd med utbyggers ønske.

STYRELEDER I SOLSIDEN 1: Morten Erling Johannesen står som avsender på
dette brevet sammen med de øvrige i styret i Solsiden 1.

Strandlinjen
Ad-hoc-utvalgt hadde under
punktet om strandlinje («punkt
5»), og kun på dette punkt,
fremsatt to alternativer. Det ene
alternativet inneholdt en strandpromenade rundt hele Holmen.
Det andre alternativet fra adDAGLIG LEDER I SOLSIDEN 1:
hoc-utvalget lød:
«Utnyttelsen av Holmen redu- Arne Lindstøl.
seres, men fortsatt med lønnsomhet i prosjektet som prin- kulturaktiviteter og faste utstilsipp. Felles møteplasser og andre linger av installasjoner og annen
fellesanlegg overtar mye av den ”ute-kunst”.»
frigjorte plassen. Fellesareal
Utbyggers nevnte forslag til
ved sjøkanten erstattes med et punkt 5 samt (ad-hoc-utvalgets)
stort, sentralt fellesanlegg med øvrige 12 punkter ble, med kombystrand, badehus og andre til- mentarer, fremmet av adminisbud for famitrasjonen
lier. Det vurdesom
sak
res en utescene
til teknisk
for konserter og
«Vi bør forklare Risør- hovedutvalg.
andre kulturakAdminissamfunnet om baktiviteter og faste
trasjonens
utstillinger av
forslag ble
grunnen for denne
installasjoner
vedtatt mot
og annen ”uteén stemme
beslutningen.»
kunst”.»
i hovedutUtbygger valgte
valget, som
å ta utgangsinnstilling
punktet i dette alternativet, men til bystyret.
foreslo følgende endrede versjon:
Bystyrets behandling
«Utnyttelsen av Holmen redu- I bystyret fremmet Arbeiderparseres, men fortsatt med lønn- tiet og Rødt et nytt felles forslag
somhet i prosjektet som prin- til «punkt 5», som understre-

VIL DERE OFRE HELE PROSJEKTET?: Styret i Solsid
strandpromenade? –Det bør vel også påpekes at Ho

VIL HA STRANDPROMENADE:
Ragni McQueen og Arbeiderpartiet.
Nærmere om de to alternativene
Bystyreflertallets vedtak (Ap,
Rødt og Sp) søker å ivareta allmenhetens interesser ved sterkt
å prioritere en strandpromenade
(fortau) rundt Holmen. Alternativet er ikke at allmenheten ikke
får tilgang til sjøkanten på Holmen over hodet. For det første
vil det naturlig nok bli offentlig
vei som leder ut til den steinmoloen som i dag ligger ut fra
Holmen, som er et flott fellesgode. Området i nordøst ved fiskemottaket vil helt naturlig ha et
offentlig preg. Sjøsenterets virksomhet er fortsatt tenkt å være
en del av et fremtidig Holmen.
Dessuten vil det utenfor den
delen av Holmen som vender inn
mot torget i byen, være båthavn.
Rosinen i pølsa fra mindretallet i bystyret (og fra utbygger) er
likevel et kraftfullt «sentralt fellesanlegg», med ulike tilbud for

allmenheten, som sitert.
Om man kun vurderer de to
alternativene ut fra allmenhetens interesser, og over hodet
ikke skjeler hen til utbyggers
interesser, kan det meget vel tenkes at den «pakken» som ligger i
mindretallets forslag, alt i alt gir
mer til allmenheten enn det en
strandpromenade, og kun det,
gir. Et slikt synspunkt kan dels
også forankres i at strandpromenade neppe er noen stor mangelvare i Risør, om man tenker etter
og ser for seg sjøarealene på hele
strekningen mellom Randvik og
Sagjordet. Vi som utbygger er
dog innforstått med, selvfølgelig, at det er Risørs folkevalgte
som suverent avgjør hva som er
best for allmenheten, også i Holmen-saken.
De som mener at strandpromenaden er bedre for allmenheten enn den alternative «pakken», bør imidlertid, slik vi ser
det, spørre seg selv om forskjellen i verdi for allmennheten er så
stor at man er villig til å ofre hele
Holmen-utbyggingen for denne
«verdiforskjellen». For hva får
Risør-samfunnet igjen utover
det som debatten her har fokus
på, hvis det blir en utbygging?
Jo, en hyggelig bydel med en
flott arkitektur både når det gjelder bygg og landskap, på «Risørs
premisser». Byen vil forhåpentligvis få tilflytting, og det vil bli
tilført betydelig ny tiltrengt kjøpekraft, som vil understøtte en
stor del av det lokale næringsliv,
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den 1 har vært tause i offentligheten lenge. I dette åpne brevet til Aust Agder Blad, politikerne og byens befolkning stiller de følgende spørsmål til de folkevalgte: Er dere villig til å ofre hele Holmen-prosjektet for en
olmen, etter en eventuell utbygging, uansett vil bli vesentlig mer tilgjengelig for allmennheten, selv uten en strandpromenade, skriver styret i Solsiden 1 i dette innlegget.
ikke minst i sentrum. Det vil bli
en ikke ubetydelig økning i skatteinntektene, og ellers vil boligeierne, gjennom kommunale
avgifter, være med på å spleise på
kommunens kollektive goder. I
utbyggingsfasen er det tale om
uttellinger på flere hundre millioner kroner, der lokale bedrifter forhåpentligvis kjenner sin
besøkelsestid. Det hadde vært
fantastisk om nye hus på Holmen kunne blitt produsert på
den flunkende nye trehusfabrikken i kommunen.
Det bør vel også påpekes at
Holmen, etter en eventuell
utbygging, uansett vil bli vesentlig mer tilgjengelig for allmenheten enn noen gang, selv uten
en strandpromenade.
Hvorfor så avgjørende?
For utbygger er det meget stor
forskjell på de to alternativene
– strandpromenaden eller den
nevnte «pakken».
Vi er nødt til å se inntekter og
kostnader i sammenheng, og vi
må derfor vurdere de politiske
rammebetingelsene i forhold til
hvordan de påvirker inntekts- og
kostnadssiden i prosjektet. Et
enstemmig bystyre har for øvrig
vedtatt prinsippet om at det skal
være «lønnsomhet i prosjektet».
Verdien av leiligheter tett innpå
en offentlig strandpromenade
har betydelig mindre verdi enn
leiligheter med strandparsell.
Premissene for en eventuell ny

regulering av Holmen nå, var at som skal finansiere det hele, også
det skulle bygges lavere og min- de kvalitetene som kommer alldre kompakt – «utnyttelsen av menheten til gode.
Holmen reduseres». Dette gir
selvfølgelig mindre inntekter, Prioritering
og dessuten vil leiligheter på Det har siste par årene, mens
bakkenivå da utgjøre en større Holmen-prosjektet har ligget i
andel av det totale prosjekt, også dødvannet, vært en omfattende
på inntektssiden. Med skråtak «høringsprosess», som ad-hoci stedet for flate tak mister man utvalget vel har søkt å oppogså muligheten til å lage flotte summere. Hele konseptet for
uteplasser for mange av leilighe- Holmen, slik «folket» nå tilsytene over bakkenivå. Presset på nelatende ønsker seg det, gjør
bakkenivået øker, idet det ikke er at utbygger blir skviset fra flere
«mulig» å selge boliger på Hol- sider.
Hva er det viktigste byen
men til regningssvarende priser
uten at det følger med attraktive ønsker seg når det gjelder Holplasser hvor man kan trekke ut men? Vi har oppfattet det slik at
når årstidene og været tilsier det. arkitekturen er det mest essenHolmen-prosjektet vil uansett sielle. Derfor var det i prinsipbli svært kostbart å bygge ut, pet ikke noe stort «problem»
med alle de kvalitetene som helt for oss å komme byen i møte
naturlig vil inngå i en slik utbyg- på en omkamp om arkitektur,
ging. Markedet derimot blåser herunder byggehøyder og volumer. Vi vil
ikke utbyggers
dog minne
vei – Holmen«Hva er det viktigste om at ønsket
prosjektet er
omkamp
åpenbart krebyen ønsker seg når om
først komvende.
etter
Opparbeidelse det gjelder Holmen? Vi mer
meget lang
av en strandhar oppfattet at arki- tid, og etter
promenade
rundt
hele
tekturen er det mest at det er medHolmen ville
gått enorme
essensielle.»
for øvrig blitt
beløp til en
meget kostbart.
prosjektutDet minnes om at det kun er én vikling som har vært basert på
kilde til inntekter i prosjektet, premisser som vi oppfattet var
nemlig inntekter fra kjøpere av godt forankret både i befolkninboliger og, eventuelt, nærings- gen, hos antikvariske myndiglokaler. Det er disse inntektene heter og andre relevante fagmil-

jøer.
Hva vi har trodd ikke var så
avgjørende viktig for folk flest,
er strandkanten i de områdene
på Holmen der allmennheten i
utgangspunktet ikke naturlig vil
ha tilgang. Dette særlig i lys av
at byen allerede har rik tilgang
til promenadearealer, og i lys av
at allmenheten uansett vil få en
solid «pakke» også på Holmen.
Vi vil for øvrig anføre at det generelt sett er uheldig å regulere inn
offentlige gangveier så til de grader tett innpå folks privat-sfære.
Hvor ellers, i Risør eller andre
steder, reguleres det på denne
måte i boligområder? Men, vi
er bevisst på at det skal innpasses gode alternative fellesområder på Holmen ved en eventuell
utbygging.
For oss er det meget viktig at en
utbygging av Holmen har stor
oppslutning i befolkningen.
Derfor er et solid forankret mandat fra politikerne viktig.
Hva nå?
I den avklaringsprosess som nå
har funnet sted før en eventuell
ny reguleringsprosess for Holmen, har vi kun satt foten ned
der den økonomiske balansen og
den nødvendige forutsigbarheten er blitt utfordret i betydelig
grad.
Vi har muligens ikke vært flinke nok til å få frem de samlede
kvaliteter i vårt (og bystyremindretallets) forslag vedrørende

«pakken» som alternativ til
strandpromenade. Samtidig må
det erkjennes at vi burde ha vært
flinkere til å kommunisere ut alt
det positive i Holmen-prosjektet
som sådan. Vi har imidlertid
søkt å opptre seriøst og ryddig,
på alle plan, overfor vår formelle
«motpart», nemlig Risør kommune som offentlig forvaltningsenhet.
Med det vedtak som nå nylig er
fattet i Risør bystyre, må vi bare
innse at vi neppe vil makte å lage
et prosjekt på Holmen som er
sunt rent økonomisk, selv med
en knallhard kostnadskontroll.
Uansett vil prosjektet bli krevende, men vi hadde nå et reelt
ønske om å gjøre et nytt forsøk,
forutsatt realistiske rammebetingelser.
Herved meddeles at vi må
kaste kortene dersom Arbeiderpartiet ikke kan komme oss
i møte. Vi samtaler gjerne om
alternativet til en strandpromenade. Kanskje er nøkkelen nå å
være mer konkret fra vår side når
det gjelder hva som menes med
«et større, sentralt fellesanlegg»
med tilbud for allmenheten?
Prosjektet stilles nå i bero. Ballen ligger hos Arbeiderpartiet i
Risør.
Styret i Solsiden 1 AS

