
 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 Erling Okkenhaug 
Risørs  stedskvaliteter kan reddes: www.allgronn.org/aab-2510.pdf 

 

 

· 25. oktober 2011 kl. 09:17 

o  

o Sissel Beate Havnå og Unni M. Vaa Warelius liker dette. 

o  

o Oddvar Mykland Meget velskrevet, men også veldig ordrikt innlegg. I korthet sier Helge Værland at han håper de foreliggende 
planer for Holmen og Flisvika blir skrinlagt og at man i stedet tillater mer fritidsbebyggelse i fjordarmene. Så kort og konsist går 
det fakisk an å uttrykke det. Og for all del: Mange er enig med Helge i det. 

25. oktober 2011 kl. 11:57 · LikerLiker ikke · 1 

Helge Værland Urovekkende mange ord, ja, skal innrømme det... men det er også et forsøk på å HVORFOR det trolig ikke blir 

utbygging som planlagt (økonomi), og hvorfor det ikke bør bli den utbyggingen som er skissert (av hensyn til 

merkevare+kultur/identitet). Forsøksvis, allfall. 

25. oktober 2011 kl. 15:36 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Mitt ønske for Risør Bykjerne er , og har vært lenge : Holmen mest mulig lik Tangen , med de største 

husene i midten og medium til mindre rundt . og Flisvika ♥ : ( ALLer helst lik som Solsiden , med promenade ytterst og bystrand 

og små badehus og mange brygger , med cafeer , kunstbutikker, atelieer ) ELLER der kan jeg fullt ut godta og heie frem en helt 

NY spennende stilig arkitektur og moderne eller retro + Bystrand + Cafeer ,gallerier , spesialbutikker innen mat Badeanlegg 

innendørs og utendørs ( Lange badesklier fra fjeller ) i retning mot Randvik .Felles for begge områder ønsker jeg hus /leiligheter 

i alle prisklasser - slik at det ikke blir kun et rigid samfunn - og KUN luksus ;) og kunne inkludwere et variert prisnivå gir SJEL , 

og det er finfint nok ;) For meg bør Holmen nesten "kopieres" med videreføring av kremen an byhus . I flotte flisvika kan vi veldig 

gjerne tenke nytt . 

25. oktober 2011 kl. 16:19 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Ikke misforstå, Helge. artikkelen var meget godt skrevet. Jeg bare prøvde å trekke en konklusjon av dine 

velformulerte tanker. 

25. oktober 2011 kl. 17:16 · LikerLiker ikke · 1 

Helge Værland Helt fint, Oddvar. Forsto deg også slik! Din oppsummering var helt presis. 

25. oktober 2011 kl. 17:27 · LikerLiker ikke 
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Anne Gry Dahlen Ja Nina HURRA!! Tenk hvis du kunne vært arkitekten og jeg hadde vært veldig RIK (på kronasje)... Da kunne 

vi fått det akkurat slik i Risør ♥ Det hadde ikke manglet på estetisk god smak og funksjonalitet med team N. Hjort B. & AG ♥ :) 

25. oktober 2011 kl. 17:39 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Disse visjonene er helt realistiske hvis de gjemmomføres etter en plan og over tid. Risør tåler ikke et hurtig 

overgrep! 

25. oktober 2011 kl. 17:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Helge Værland Møtte en voksen dame i dag, som spurte, litt oppgitt: «Hva kan vi gjøre?» Godt spørsmål. Jeg spurte henne om 

hvordan hun opplevde stemningen blant folk flest: «Folk er resignerte. De tror ikke det er noen vei tilbake», mente hun. Kan hun 

ha rett? Jeg kan ikke si at jeg har merket meg stor entusiamse og begeistring for utbyggingene? Stemmer dette? Holmen og 

Flisvika bør utvikles på en måte som skaper begeitring, entusiasme og stolthet. Dette synes jeg politikerne skal bite seg merke i 

og ta på alvor. 

25. oktober 2011 kl. 18:02 · LikerLiker ikke · 3 

Cecilie Schandy Kvernvik Flott at du setter fokus på dette Helge! Håper ikke alt håp er ute for en revurdering av de planene vi til 

nå har sett. Jeg etterlyser et estetisk råd satt sammen av personer som har referanserammer til å gi gode råd når det gjelder 

byplanlegging, miljø-estetikk og vern av et bymiljø sett i et større perspektiv. Vi forvalter en så sjelden skatt at vi må trå varsomt 

og gjøre dette riktig av respekt for denne byens unike kvaliteter. 

25. oktober 2011 kl. 20:04 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Dette er svært interessant i forhold til det nye politiske flertallet ettersom den nyvalgte ordføreren har gitt sin 

sterke støtte til Holmen-planene, mens Rødt og den nå avgåtte ordføreren har uttrykt sterk misnøye med planene. 

25. oktober 2011 kl. 20:12 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Det er alltid interessant når det oppstår nye situasjoner som bakgrunn for evt. nye politiske vurderinger 

Oddvar. I dette tilfellet må man vel kunne si at utbyggerne har snublet i egne drømmer og legger åpent for alternativer? 

25. oktober 2011 kl. 20:38 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Helge Værland Oddvar kjenner godt det poltitiske klimaet, men også det folkelige. Hva tror du den folkelige oppfatningen av 

saken(e) er, Oddvar? Jeg har rett og slett ikke den nærheten til lokalmiljøet (ennå), og er usikker. Skulle vært interessant å få en 

analyse fra deg. 

25. oktober 2011 kl. 21:48 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Risør er ingen millionby. Vi trenger ikke flere grønne lunger og friområder. Vi trenger folk med kapital som 

tør å satse og de trenger attraktive tomter til arbeidsplassene sine. 

26. oktober 2011 kl. 09:22 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Hei Kim. Risør har omkring 30 ledige tomter på Holmen og i Flisvika. Til varierte formål i Risør-format! 

26. oktober 2011 kl. 10:21 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Hvor er markedsføringen av disse tomtene? Et søk på nettet gav ingen svar fra Risør.. 

26. oktober 2011 kl. 10:46 · LikerLiker ikke 

Helge Værland Hei, Kim. Erling mener disse tomtene kan komme om ikke den planlagte utbyggingen realiseres. Enig med deg 

at vi bør kunne tilby attraktive tomter, om behovet kommer. I disse dager er arbeidet i gang med hundre nye boenheter i Oterlia. 

På Krana er alt klart for et nytt boligfelt, bl.a. 

26. oktober 2011 kl. 10:54 · LikerLiker ikke 
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Kim Andor Stiansen Det har alltid vært næringsvirksomhet i Flisvika og på Holmen og det bør det fortsatt være. Det er stort 

etterspørsel etter attraktive sjønære næringseiendommer til kontorformål. Se hva som skjer i Arendal...alle de nye 

næringseiendommene er fyllt opp før de er påbegynt.. Her er det bare å brette opp ermene...næringssjefen hvor er han...? 

26. oktober 2011 kl. 11:10 · LikerLiker ikke 

Nina Hjorth Brekke Liker tanken på en miks av næringsvirksomhet & private boliger .Da blir det sosialt , trivelig , aktivitetet og en 

livlig og god stemning .Gjør ikke noe å ha FLERE slike sammensettinger i sentrum , og utenfor sentrum .Det blir naturlige of fine 

MØTEPLASSER ♥ 

26. oktober 2011 kl. 11:28 · LikerLiker ikke · 2 

Nina Hjorth Brekke En liten kommentar til ordet " folket " , folkelig - RISØRFOLK ♥ - Er ikke "folket " : Oss alle ? Mann i gata , de 

på guvet ,de på topp , de som er nede menigmann ,myndihet, arkitekter,eiendomsutviklere,byggherrer,arkitekter,designere, 

miljøforkjempere, politikere, "Upstairs / Downstairs" ;) I Byutviklingsprossesser , som i andre prosesser som inbefatter 

MENNESKER , tror jeg ALLE liker å komme under paraplyen " folket " . Om ikke alle føler TILHØRIGHET til hva som skjer sv så 

stort format av forandring , så kan mange føle at de mister tilhørighet, bli INVITERT til å delta i prosessene , ha påvirkningskraft 

- DET vil gavne prosessene og få et solig og godt resultat for alle :) Det gavner ikke noen samfunn at noen av menneskene blir 

holdt utenfor .Ikke alle er engasjerte, men DE FLESTE BRYR SEG VELDIG OM DEN NYDELIGE PERLEN AV BYEN SIN :) 

26. oktober 2011 kl. 11:38 · LikerLiker ikke · 2 

Kamilla Solheim Kim Andor Stiansen - næringssjefen hvor er hun? mener du vel - her er jeg og du må gjerne ta kontakt med 

gode ideer og intensjoner! 

10. november 2011 kl. 23:35 · LikerLiker ikke · 2 

 

--------------------------------------------- 

  

 Cecilie Hovde 
Noen tanker om Holmenutbyggingen: Noe for alle JA, alt for noen NEI. Forøvrig koser jeg meg med fiskemottak og 
brygger men skulle gjerne hatt noen pene friområder og noen pene bygninger som sto i stil med Risørs vakre 
sørlandske trehusbebyggelse. Noe til kultur og næring...gjerne et hotell/feriesenter..men ikke hele holmen heldekket 
med legoklosser!! 
 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 17. november 2011 kl. 14:41 via mobiltelefon 

o  

o Gro Øymyr og 4 andre liker dette.  

Audun Engh 
For folk som vil beskytte lokal byggeskikk også for nybygg er det et stort problem at endel bygningsantikvarer er 
begeistret for såkalt "nyskapende" arkitektur og kontrast mellom gammelt og nytt. Det gjaldt f.eks. saken om tilbygg til 
Union Hotell, Øye. Risørs kultursjef står for denne kulturødeliggende linjen. Jfr.avisartikkel nylig om prosjektet som er 
på gang for at arkitektstudenter skal teg...Vis mer 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 17. november 2011 kl. 14:22 

Audun Engh 
Det er etterlyst bruk av verneplanen for Risør som argument mot Holmenplanene. Men jeg vil anta at vernepklanen 
gjelder bare den eksisterende historiske bebyggelsn, ikke tilliggende områder. Dette er en stor svakhet ved mange 
verneplaner Utbygging i naboområdene kan ødelegge helheten og overvelde den gamle bebyggelsen. Mne kommunen 
har mulighet for å stille krav om tilpasning. Riksantikvarens ek...Vis mer 
LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 17. november 2011 kl. 14:09 

 

Alternativer 
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Audun Engh 

Vær klar over at hvis utbyggerne sender inn et reguleringsplanforslag har de krav på å få et vedtak, ja eller nei, innen 
tre måneder. Det setter press på politikerne. Alternative forslag bør sendes inn parallelt slik at de kan behandles 
samtidig som et alternativ. Man beøver ikke være eier for å sende in reg.forslag for en tomt. Kommunen selv kan også 
utarbeide en alternatreguleringsplan, og fremme den til politisk behandliong samtidig med utbyggernes. Uten slike 
alternativer er det vanskelig å stanse prosjektersom oppfyller lovens minstekrav, noe jeg tar for git at utbyggernes nye 
plan gjør 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 17. november 2011 kl. 14:01 

Alternativer 

Erling Okkenhaug 
Dette er akkurat så ille som man kunne forvente. Nå blir det spennende å se hvordan byen takler dette overgrepet. Ser 
temmelig ferdigtenkt ut, uten store muligheter for forhandling. Her er det bare å kreve Time Out og nye koster. Et viktig 
perspektiv nå er å forstå Risørs problem. Man ønsker aktivitet og utvikling i byen og har overlatt de to ledige 
områdene, Flisvika og Holmen, til drømmeslott so...Vis mer 

 

Den nye Holmenmodellen  

www.austagderblad.no 

Tirsdag formiddag ble den nye modellen av Holmenprosjektet presentert for kommunens administrasjon samt formannskapet. 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 16. november 2011 kl. 13:57 

Audun Tømmerås Risør har en verneplan som regulerer hvilken vei dører skal svinge, setter forbud mot å bygge 

handikapvennlig inngang til bygninger, avviser 

andre detaljforslag mv., for å byens særpreg og stil. Da må det være lov 

å spørre om man ved et uhell har rotet bort verneplanen når det gjelder blokkbebyggelsen på Holmen??? 

16. november 2011 kl. 16:06 · LikerLiker ikke · 6 

Erling Okkenhaug I det minste benytte hovedtrekkene i verneplanen Audun.... 

16. november 2011 kl. 16:15 · LikerLiker ikke 

Hans Petter Bjerva Jernia kan hjelpe dere utav uføret med all denne svartmalingen dere sitter inne med ;) Jeg kan for lite om 

selve saken; så derfor kan jeg ikke gå inn på sakens kjerne, men som default jeg er definitivt for en utbygging; med dialog i 

fokus for å få det kompromisset som er det beste for vår by. Null visjon på den fronten, som svartmalingen her taler om, er vi 

ikke tjent med. Det er mye erfaring på det å bygge ut sørlandsbyene; mye negativt og mye positivt. La oss nå gå den positive 

gang i møte; og gjøre dette til noe bra; før malingen størkner. Utbygginger er som kunstinstallasjoner; det er generasjonen etter 

oss som bedømmer dens estetikk og rate av suksess; det har hverken jeg eller Okkenhaug noe svar på i dag. 

16. november 2011 kl. 16:28 · LikerLiker ikke · 5 

Erling Okkenhaug Man kan deverre ikke få malt dette svart nok, Hans Petter. Dette er ikke kunst men ren spekulasjon. Risør 

fortjener en større visjon! Arkitekt Niels Torp har nylig erkjent at tabbekvotene er brukt opp i slike utbygginger. Finansbransjen 

har begynt å erkjenne det samme verden over. Ettertidens bedømming skjer allerede nå! 

16. november 2011 kl. 16:58 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Niels Torp: Senere arkitektgenerasjoner vil dømme vår form for byutvikling, som vi jo pretenderer å drive, 

ganske hardt. Det som skjer er kald, kynisk eiendomsutvikling. 
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16. november 2011 kl. 18:18 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Jeg har dessverre bare sett det AAB har p nettet, og det kan man vel neppe kalle informasjon-i hvert fall ikke 

nok til hverken å hylle eller slakte.Er spent på om morgendagens avis vil bringe klarhet i hva rammesøknaden egentlig 

inneholder. Det er innholdet i den som må være grunnlaget for debatten. 

16. november 2011 kl. 20:19 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland p står for på.. 

16. november 2011 kl. 20:19 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Ja.vi har tid til å vente å se noen dager Oddvar, min erfaring er imidlertid at slike modeller oftest blir 

gjennomført, (hvis det blir bygging) og at de er laget for å selge en endelig løsning. Det ville forundre meg hvis situasjonen 

skulle være anderledes for Risør. I Risørs tilfelle blir det særlig viktig å definere klare reguleringsbestemmelser eller såkalte 

"koder" som definerer variasjon og gramatikk i Risørformat . Rammesøknader er som regel fritt frem på spinkle premisser. 

Derfor min bekymring upfront.... Jeg håper din positive forventning har grunn i virkeligheten! 

16. november 2011 kl. 21:20 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Den foreslåtte bebyggelsen se mer ut som drabantby enn Risør. Dersom det er tanken at en arkitekt, Petter 

Bogen, skal tegne alt, vil det være en garanti mot vairasjon. Skal man få forslag om noe annet enn slike konvensjonelle blokker, 

må man velge en arkitekt som ser positivt på å videreføre lokal byggeskikk. De finnes, men det store flertallet får angst av 

forslag om respekt for lokal kultur, og vil i stedet komme trekkende med enda flere drabantbyblokker. 

16. november 2011 kl. 22:09 · LikerLiker ikke 

Karl-Erik Holmquist Kanskje det er på tide å etablere et byutviklingselskap som har forankring i byens befolkning slik at alle 

aspekter ved alle planer blir belyst på en fornuftig og demokratisk måte. Mortensen-kvartalet, Urheia, Holmen, Flisvika, 

Stangholmen, festivaler, parkering, universell utforming, verneplan osv osv her er mye som kan koordineres, debatteres, 

utredes til konsensus til slutt finner sted? 

17. november 2011 kl. 13:07 · LikerLiker ikke · 1 

 
 
 
-------------------------------------------- 
 
Erling Okkenhaug fikk åpne Kunsthåndverkmarkedet i Risør i 2005. Anledningen ble også benyttet til å gi Villvin 
Allgrønns pris Ondurdis. I denne talen blir tatt opp byutvikling og medvirkning fra kunstnerne. Noe å tenke på nå, 
som Risør møter sin skjebnetime med brutalt respektløse utbyggere. 
http://www.youtube.com/watch?v=KTS1DnoEbfs 

risor 2005  

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 14. november 2011 kl. 16:34 

Oddvar Mykland Skjønner du brenner for en sak, men skjebnetime og respektløse er vel å ta litt hardt i. Foreløpig har 

utbyggerne kun gjort det som det politiske flertallet har gitt dem tillatelse til. Lurt å avvente hva utbyggerne kommer med av 

reelle forslag til materialvalg, bygningenes utforming, etc før man går opp i fistel. Det hadde vært greit å vite hva man egentlig 

skal ta stilling til. 

14. november 2011 kl. 17:47 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Jeg har samlet notater og stoff om dette tema i seks år og mener jeg har belegg for å bruke så sterke ord. 

Jeg er også enig med deg at det politisk så langt har vært åpent for utbyggers væremåte. Jeg håper imidlertid at man nå får en 

konstruktiv prosess videre der man drøfter de større linjene: - hva fortjener Risør og hva tåler Risør? Jeg synes spørsmålene 

Åsta Hegdahl reiser fortjener å bli tatt på alvor. 

14. november 2011 kl. 17:54 · LikerLiker ikke 
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Oddvar Mykland Selvfølgelig skal Åsta Hegdahls spørsmål tas på alvor. Det skulle bare mangle. Mitt anliggende er kun at nå 

har utbygger såvel av Holmen som Flisvika bebudet sine rammesøknader og for Holmen vil det endog bli presentert en modell, 

og da mener jeg det kan være fornuftig å se hva utbyggerne har å komme med før en debatt ladet med negative beskrivelser tar 

helt av. Jeg forutsetter selvfølgelig at alle planer blir lagt åpent frem, og først da vil man kunne få en debatt med 

memningsbrytninger. 

14. november 2011 kl. 18:10 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Ikke noe ville være bedre enn at det ble en åpen debatt, Oddvar. Med tyve års erfaring fra lignende saker i 

mange byer og steder ser jeg at slike "åpne debatter" alltid ender i klar - ferdig - forsent. Jeg var tilstede da utbygger av Holmen 

skulle presentere seg for Risørs politikere. Det ble ikke gitt en bestilling. Det kan man jo også lett forstå når man ser resultatene 

av arkitektkonkurransen. En svært bortkastet million... ( Etter at man hadde sløst "samme sum?" med Snøhetten. ) Før 

arkitekter begynner å tegne og 3x3 meters modeller bygges er det vanlig å drøfte program for en variert utbygging. Dette har 

Risør, byen, folket, politikerne, avisen, næringslivet ikke deltatt i. 

14. november 2011 kl. 18:22 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Tror ikke vi kommer lenger foreløpig, Erling. Vi kan gjerne snakke om snøen som falt ifjor eller for drøye 15 år 

siden da det første prosjektet i Flisvika ble lansert, men etter mitt syn har det lite for seg. Det faktiske forhold er at vi står foran 

innlevering av rammesøknader for utbygging av to meget viktige områder i Risør. Det blir spennende når rammesøknadene og 

modell(er) legges frem. Jeg ser frem til det og deltar gjerne i debatten når jeg vet hva jeg har å forholde meg til. Mitt 

utgangspunkt er IKKE et håp eller ønske om at utbygger skal mislykkes. Slike håp og ønsker får andre flokke seg rundt. 

14. november 2011 kl. 18:32 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Greit nok. Og så er det noe som heter marked.. 

14. november 2011 kl. 18:46 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Ja og heldigvis har vi et marked som er åpent for alles meninger. 

14. november 2011 kl. 18:50 · LikerLiker ikke · 1 

Per Rune Hansebråten Tillater meg å bryte inn i en meningsfyllt diskusjon. Slik jeg forstår Erling savner han en diskusjon om 

hva man forventer og ønsker av en utbyggning av et så sentralt område som Holmen og at resultatet av en slik åpen diskuss 

skal gi føringer til utbygger. I et historisk perspektiv er det ikke vanskelig å se at det som var/er tidens rådende arkitektoniske 

trend ikke tidens tann. Det er her ikke bare snakk om hva som er smak og behag men empirisk viten om hva som har livets rett 

over tid og hva som ikke har det. Hva gjelder dagens arkitektur skjer det mye nyvinning hva gjelder kunnskap om miljø, 

materialer, infrastruktur etc. Dette er desverre ikke noe som er blitt tatt alvorlig av utbyggere og de lokale kunnskaper er for 

dårlige slik at utbyggere har en lett match hva gjelder argumenter som fortjeneste pr.kvm uten at dette er veldokumentert. De 

følger tidens trend og resultatet ser vi. Vi ser ingen stedsarkitektur men deimot så ser vi ikke lenger forskjell på innland - sjønært 

- storby eller mindre byer. Risør har etter min oppfattning en svært sårbart byarkitektur og hvor Holmens fremtidige 

arkitektoniske uttrykk vil sette et merkbart preg på byen. 

14. november 2011 kl. 22:59 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Jeg synes vår egen starchitect Nils Torp gjorde godt rede for disse spørsmål med sin kronikk i Aftenposten 

forleden. 

14. november 2011 kl. 23:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Nå Oddvar, modellen er vist. Finner du noe å sette fingeren på? I så fall hva slags prosess skal Risør ha for å 

komme til noe bedre for Holmen? 

17. november 2011 kl. 21:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Viggo Larsen Etter å ha studert den mye omtalte modellen fra Petter Bogen Arkitektkontor er jeg fortsatt positiv. Kjempebra at 

det er en engasjert debatt rundt planene, men for min del vil jeg altså flagge en grunnleggende positiv holdning til det som 

planlegges på Holmen. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1052644302
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=288607627840251&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=288613391173008&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/profile.php?id=1052644302
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=288618751172472&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=288626414505039&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1052644302
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=288628161171531&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=288628161171531
https://www.facebook.com/HR.HANSEBRAATEN
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=288759447825069&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=288766317824382&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=290374514330229&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/viggomlarsen


17. november 2011 kl. 23:04 · LikerLiker ikke · 3 

Helge Værland Fint om vi også får se regnestykkene,Viggo. Politikernes, altså. 

18. november 2011 kl. 17:36 · LikerLiker ikke 

 

 

------------------------------------ 

  

  

 Erling Okkenhaug 
 
”Samlet dannes en bebyggelse som er variert og sammensatt i skala og typologi. Den har sin klare forankring i de 
kvaliteter som allerede k ennetegner  is r som by  og pros ektet f yer seg s ledes til byen som en samtidsmessig 
fortolkning av det etablerte og velk ente.” 
 
https://dl.dropbox.com/u/3457817/Arkitektur/flisvika-aab-1511.pdf 

 

 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 15. november 2011 kl. 12:05 i nærheten av Blindern 

Erling Okkenhaug Kan ikke gjentas ofte nok: http://mobil.aftenposten.no/meninger/kronikker/Vi-har-gjort-nok-ugagn-n--

6696286.html 

15. november 2011 kl. 12:14 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Helge Værland Og hvem står bak dette? Jo, Blokk Arkitekter. 

15. november 2011 kl. 12:21 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Tiden er inne for et paradigmeskifte i Risør. Hva med å lete frem sentrale elementer i verneplanen og lansere 

noen "ihvertfaller" før noen skal leke butikk med Risørs sjel? 

15. november 2011 kl. 12:23 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Anlaug Dalene Stenersen Har bodd 30 år i Risør nå, alt for mange planer som ikke blir noe av. Detter posjektet tror jeg ikke på. 

15. november 2011 kl. 13:07 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det triste er at slike spekulantdrømmwr i ordets dobbelte forstan blokk-erer for en utvikling byen trenger! 

https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=290428640991483&offset=0&total_comments=12
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=290428640991483
https://www.facebook.com/profile.php?id=1098331740
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/288563301178017/?comment_id=290815134286167&offset=0&total_comments=12
https://dl.dropbox.com/u/3457817/Arkitektur/flisvika-aab-1511.pdf
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/289024171131930/
https://www.facebook.com/pages/Blindern-Oslo-Norway/108622695827582
https://www.facebook.com/okkenhaug
http://mobil.aftenposten.no/meninger/kronikker/Vi-har-gjort-nok-ugagn-n--6696286.html
http://mobil.aftenposten.no/meninger/kronikker/Vi-har-gjort-nok-ugagn-n--6696286.html
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/289024171131930/?comment_id=289026434465037&offset=0&total_comments=15
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=289026434465037
https://www.facebook.com/profile.php?id=1098331740
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/289024171131930/?comment_id=289028274464853&offset=0&total_comments=15
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/289024171131930/?comment_id=289028967798117&offset=0&total_comments=15
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/anlaug.dalenestenersen
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/289024171131930/?comment_id=289041874463493&offset=0&total_comments=15
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150365369556752&set=o.116564318377917&type=1&ref=n


15. november 2011 kl. 13:14 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Unni M. Vaa Warelius Kan ikke fatte at dette føyer seg inn i Risør som "noe-som-helst" MÅ vi ha firkanta hus for å fremheve de 

gamle vakre med sjel???? E bare luræ!  

Erling Okkenhaug Krig er fred 

Frihet er trelldom 

Uvitenhet er styrke 

 

Arkitektenes beskrivelse minner meg på George Orwell og "nytale" i romanen 1984 

15. november 2011 kl. 22:16 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Noen har opplagt bestemt seg for at i 2011-2012 så skal moderne arkitektur vare firkantet OG ha flate tak!!!!! Jeg 

kommer aldri til å forstå hva blokker har å gjøre i Risør! 

17. november 2011 kl. 17:57 · LikerLiker ikke · 2 

Kari Aanonsen Uff, det så ikke mye vakkert ut. Enig med Gro! 

17. november 2011 kl. 18:38 · LikerLiker ikke 

Bjørn Gunnar Aasbø Det er litt pussig... En gang i tiden ble sentrumsbygget satt opp. Dessverre. Alle er enige om at det var en 

tabbe, - sett i historiens lys. Nå vil de sette opp ”flerfoldige sentrumsbygg" på Holmen, - og det er ok? Jaja. Verden vil bedras... 

17. november 2011 kl. 18:45 · LikerLiker ikke · 2 

Gunn Elisabeth Hoaas  ....money talks... 

17. november 2011 kl. 18:46 · LikerLiker ikke · 1 

Inger- Lise Øystese Håper Risørs indrefilet blir det Risør alltid har vært for meg : Norges vakreste Sørlands perle ♥ 

17. november 2011 kl. 20:17 · LikerLiker ikke · 2 

Emil Schwabe-Hansen Dette er helt grusomt! En skam! Er det mulig koble inn Riksantikvaren? Vi som tenker på å flytte hjem i 

fremtiden vil forøvrig IKKE bo i leiligheter... 

18. november 2011 kl. 18:12 · LikerLiker ikke · 1 

Helge Værland Dessverre har ikke kommunen gjort noen undersøkelser omkring hva folk ønsker. Veldig interessant, Emil, at du 

sier du ikke vil bo i leilighet. Jeg tror du har mange med deg. Og dette bør være en tankevekker, for Risør ønsker inderlig at du 

flytter hjem! 

18. november 2011 kl. 18:53 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr og det er nok ikke flere hundre mennesker som ønsker å feriere i blokk......... 

 

 

------------------------------------------------ 

Per Søderlind: 

 Risør-tanken er en tverrpolitisk og uformell ”tenketank” for folk som  nsker en positiv utvikling i  is r. Det vil si 
befolkningsvekst, aktive og engasjerte innbyggere og positivt omdømme for kommunen."  
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Ideen bak Risør-tanken var god da den ble startet opp, men i det siste har det ikke vært mye positivt her. I stedet har 
det blitt et sted for edder og galle fra besserwissere. Jeg foreslår at de lager seg sin egen gruppe på facebook, f.eks. 
"Risør-stanken" og fortsetter sin klaging der. 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 20. november 2011 kl. 12:51 

o  

o 8 personer liker dette. 

o  

o  Cecilie Schandy Kvernvik Om det er enkeltpersoners engasjement som ikke faller deg i smak burde du ta det opp med dem. 
Synes det er litt ufint å betegne innlegg som"stank" når intensjonen er god og nettopp engasjert og aktivt for Risør videre 
omdømme. En " bekymringstank" ja, men "Risør-stank"..... 

20. november 2011 kl. 13:30 · LikerLiker ikke · 9 

Anna Stina Næss Enig i den første delen, og at det i det siste har blitt et negativt fokus. Engasjement er veldig bra, men det er 

samtidig viktig at det er noe konstruktivt over det. Og det er absolutt deler av Holmendebatten og engasjemnetet. Men som en 

av grunnleggerne av Risørtanken har jeg opplevd et negativt dreid fokus på denne siden den siste tiden, mindre oppbyggelig en 

hva siden var tenkt som funksjon. Min opplevelse at dagens ordfører i spissen , sammen med de folkevalgte er opptatt av å se 

helheten med Holmenprosjektet, og forsøker det han makter å ivareta Risørs befolknings interesser, kulturhistorien, og 

næringslivet som tross alt har en stor og viktig stemme i dette. Det er ingen tvil at det er store baller det sjongleres med her. Helt 

avslutningsvis synes jeg det er flott at Risørtanken lever sitt eget liv og ser initiativ som festdager med mer dukke opp. 

20. november 2011 kl. 14:12 · LikerLiker ikke · 7 

Gerd Langmyr Det er riktig at RisørTanken oppfordrer til økt samfunnsengasjement i Risør. Vi var, som Anna Stina nevner, en 

tverrpolitisk gruppe på 8-9 personer som ønsket en positiv utvikling i Risør da vi etablerte RisørTanken i 2009. Våren 2010 ble 

det er FB-side, men i september i år ble siden oppgradert til det nye formatet for grupper, noe som nå gjør det enklere for 

medlemmene å holde kontakt og dele informasjon. 

Vi som har fulgt med fra starten av har registrert et mye større engasjement den siste tiden, noe som er veldig bra. 

 

Her er det rom for alle som ønsker å si sin mening eller dele gode idéer og tanker. Noens klage kan oppfattes som kreative 

utsagn, mens andres kommentarer kan oppfattes som kritikk. Vi er ulike, men tåler å lese det selv om vi ikke har samme 

oppfatning eller er enig i måten et utsagn eller en tanke legges fram på.  

 

Under viser noen av ønskene våre på hva en positiv utvikling i kommunen vår kan bygge på: 

- En politisk og samfunnsorientert diskusjon om langsiktige mål og visjoner for Risør. Evne til å tenke i scenarioer for flere tiår 

framover. Vilje til å tenke nytt, ha visjoner og konkrete forslag som gjennom diskusjon, kritikk, fantasi og kreativitet kan vitalisere 

debatten om Risørs utvikling. 

- En bred og vedvarende åpen og positiv politisk deltakelse og diskusjon med vekt på mangfold i forhold til kjønn, alder, etnisitet, 

bosted og tilknytning til kommunen. 

- En klar og målrettet ytre orientering mot region, fylke, landsdel og nasjonale og internasjonale institusjoner og 

samarbeidspartnere. Utvikling av nettverk og allianser utover kommunens grenser. 

20. november 2011 kl. 15:09 · LikerLiker ikke · 9 

Erling Okkenhaug Håper det er å være positiv besserwisser å feire Risørs ekstremkvaliteter gjennom bekymring for det 

motsatte... 

20. november 2011 kl. 15:45 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr Det er en utbredt holdning i Risør blant deler av befolkningen at man er negativ dersom man ikke liker de forelagte 

planer etc. Et levende demokrati er avhengig av at alle sider av en sak blir belyst. Det er ikke sånn at m,an er negativ selv om 

man ønsker noe annet.' 

20. november 2011 kl. 16:52 · LikerLiker ikke · 8 

Wenche Monrad Ett godt tegn er at Risørfolk bryr seg!!! 

20. november 2011 kl. 19:59 · LikerLiker ikke · 7 

Christian Ellingsgård Er det mannen eller ballen du er ute etter her? Når var det "edder og galle" kom på banen - og hvem skal 

for hvilke synspunkter forvises til "Risørstanken" pga. manglende ønske om en positiv utvikling? Hva med en liten smule 

saklighet? 
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20. november 2011 kl. 20:49 · LikerLiker ikke · 4 

Anna Stina Næss Et svar til deg Cecilie Schandy Kvernvik. Forstå meg riktig, motforestillinger mot planer OG et sterkt 

engasjement er viktig. Av og til er det viktig og riktig å rope høyt. Men Slik jeg ser det kan kritikken miste sin effekt dersom det 

oppfattes som klaging. Gerd påpeker veldig fint hensikten med siden. Jeg ser flere saker omtalt på denne siden i det siste jeg 

har oppfattet som syting. Kanskje på sin plass og. Men ropes det Ulv, så hører ingen tredje gangen.. Selv om saken er aldri så 

viktig og riktig. Det er min erfaring. 

21. november 2011 kl. 18:37 · LikerLiker ikke 

Anna Stina Næss Og ta kontakt direkte med politikere for påvirkning da vel! 

21. november 2011 kl. 18:55 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Per Søderlind Noen har misfortsått hva jeg ville med mitt innlegg. Det er ikke innhold jeg angriper, men tonen her på 

Risørtanken som jeg synes har vært lite positiv i det siste (gikk vel selv i den fellen).  

 

Føler jeg ble tildelt meninger jeg ikke har, så her er noen av mine subjektive meninger:  

Holmenutbyggingen=Likte det forrige utkastet bedre enn det siste.  

Flisvika=Liker ikke. 

Nåværende og forrige ordfører=Liker. 

Sosialisme=Liker ikke. 

Urheia=Liker. 

Risør=Liker (den vakreste byen i Norge.) 

Krangel/syting=Liker ikke. 

Diskusjon=Liker. 

21. november 2011 kl. 19:03 · LikerLiker ikke · 7 

Cecilie Schandy Kvernvik Takk for oppklaringen:) 

21. november 2011 kl. 19:35 · LikerLiker ikke 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

Alternativer 

Erling Okkenhaug 
Holmen som svar på intensjonene for RISØRtanken og vekst og variasjon i Risør. Det ble arrangert 
arkitektkonkurranse for Holmen. Vinneren er sparket. Kanskje det kunne være mulig å la seg inspirere av 
hovedtrekkene til en av de andre arkitektene som deltok i konkurransen. Et utgangspunkt for en konstruktiv debatt! 
Forslag fra bl.a. Jan Inge Lindeberg som er spesialist på å tilpasse nyere arkitektur i sørlandsbyene. Se f.eks. 
Kulltangen på Hisøya i Arendal der han klarte å bryte opp en utbyggers gigantvilla til å se ut som en ganske vanlig 
variert bebyggelse... 
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LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 21. november 2011 kl. 18:19 

o  

o Karl-Erik Holmquist og Gro Øymyr liker dette. Gro Øymyr Det er jo et av problemene at vi aldri får se de andre forslagene som 
er sendt inn til arkitektkonkurranser. Det burde være naturlig at vi fikk se alle forslag. 

21. november 2011 kl. 18:41 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Jeg var til stede på møtet der Risørs politikere ikke presenterte noen ønsker til utbyggerne.... 

Arkitektkonkurransen var så dårlig programmert at resultatene ble elendige. Jeg har alle besvarelsene. Viser alle disse i 

foredrag jeg holder rundt om i landet,til skrekk og advarsel.. 

21. november 2011 kl. 21:27 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Audun Engh Skal arkitektkonkurranser bli vellykkede utfra hva et sted fortjener må premissene være krystallklare. Ønsker man 

en småbybebyggelse i tre inspirert at stedets historiske karakter og tidløse kvaliteter må det stå i utlysningen, og man må ha 

jurymedlememr som både har kunnskaper om slik stedsutviklings/arkitertur, og faktisk liker den. Er konkurransen åpen i 

stiluttrykk med the usual suspects fra Norske Arkitekters Landsforening som faglig dominerende jurymedlememr får man 

GARANTERT deltakere og vinnere som hyller kontrast, gigantomani og arkityektegoet. Arkitektkonkurranser fungerer ofte som 

ansvaresfraskrivelse når lokalpolitikere ikke våger å mene noe selv. Utlysningen blir som å kjøpe lodd med svært små 

vinnersjanser. 

  

 ----------------------------------------------------- 
 
 
 
To meget interessante artikler om Holmenutbyggingen i dagens Aust Agder Blad. Byens ordfører og en som har 
arbeidet med byutvikling internasjonalt www.allgronn.org/aab-22112011.pdf 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 22. november 2011 kl. 10:49 

o  

o Egil Eriksen og Per Spildra Borg liker dette. Per Spildra Borg Det var bra Per Kristian. 

22. november 2011 kl. 11:05 · LikerLiker ikke 

Per Spildra Borg Risør og Cape Town er liksom helt på samme nivå. Er ikke innbyggertallet noe av det samme. Nei Per Kristian 

nå går det bare en vei med Risør, rett opp med fulle seil. 

22. november 2011 kl. 11:57 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Tankene til Audun Engh bør spres, kanskje går det an å redde Risør fra å bli en bydel ettertiden vil gremmes over... 

22. november 2011 kl. 18:25 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Denne innsikt blir nok lagt merke til Gro! 

22. november 2011 kl. 18:31 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Bra! 

22. november 2011 kl. 18:46 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Audun Enghs kritikk av moderniteten er etter mitt syn ensidig og til tider reaksjonær. Drømmen om gode 

gamle dager er i beste fall overdrevet, og fremtidens utfordringer står faktisk i kø.. Å fremstille Jorunn Bøe som kulturødelegger 

faller forøvrig på sin egen urimelighet. 

22. november 2011 kl. 19:00 · LikerLiker ikke · 2 
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Gro Øymyr Men allikeve, hun har tatt til orde for at det bør være en arkitektur som bryter med det gamle! Det er ikke sånn at 

moderne arkitektur ikke kan tilpasses den eksisterende byen! Det er det synet jeg har savnet i debatten. 

22. november 2011 kl. 19:07 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det jeg leser i denne tråden lover godt for en konstruktiv lokal debatt om hva man vil har i Risør. Utbyggers 

mange forslag på Holmen de siste årene er uansett ikke noe uttrykk for modernisme... 

22. november 2011 kl. 19:11 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr nei, de bare påstår det.... 

23. november 2011 kl. 09:38 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Problemet i Risør er at det er så mange som aldri sier høyt hva de mener, og det ser ut som om politikerne ikke tør å 

utfordre utbygger eller komme med ønsker eller krav. Men det er lov å håpe.... 

23. november 2011 kl. 16:25 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Mitt poeng er at Risørfolk har demokratiske virkemidler som kan brukes hvis flertallet ønsker at det nye og gamle 

sammen skal utgjør ene harmonisk helhet, med tidløs lokal byggeskikk som fellesnevner. Men hvis flertallet ønsker noe helt 

annet kan selvsagt også det bestemmes demokratisk. For meg er det en moderne innstilling å respektere lokale tradisjonelle 

kvaliteter, mens jeg synes det er umoderne og forlange samme modernistiske stil overalt, i Shanghai, Dubai eller Risør. Vår tids 

verdier er lokalt særpreg og menneskelig skala, ikke å tvinge en bestemt stil på alt og alle. La stedet fortelle oss hva vi skal 

gjøre, ikke arkitekter underlagt en ideologi der det påstås at kontrast er en verdi i seg selv men lokale tradisjoner er verdiløse og 

tabu som inspirasjonskilder for nybygg. 

23. november 2011 kl. 16:47 · LikerLiker ikke · 2 

Henriette Haug Det kunne blitt et fint, lite parkområde på Holmen, med hvite trehus rundt. De kunne godt være store, for å 

romme det samme som blokkene. Personlig hadde jeg ikke hatt noe imot om de ville bygget blokker mellom Kiwi og Akland. 

27. november 2011 kl. 03:12 · LikerLiker ikke · 1 

Christian Ellingsgård Audun Engh: Såvidt jeg vet er det ingen i denne debatten som av ideologiske årsaker mener at "lokale 

tradisjoner er verdiløse og tabu som inspirasjonskilde for nybygg". Jeg tror forøvrig at de aller fleste er enige i at ikke alt var 

bedre før. Så hvordan kan en på best mulig måte respektere lokale tradisjoner uten å miste selvrespekten og øye for vår egen 

tids utfordringer og muligheter? Her er det ingen enkle svar, men sikkert nok er det at det ikke vil hjelpe noe særlig å skyte på 

arkitekter. 

27. november 2011 kl. 09:58 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Sver til Christian Ellingsgård: Ingen av arkitektforslagene for Holmen som er vist fra utbyggernes side viser tegn til 

en reell videreføring av Risørs byggeskikk, det vil si småskala trearkitektur basert på regionens håndverksmessige tradisjoner. 

Slik jeg kjenner norsk arkitektstand, er det dessverre bare et mindretall som vil være uenige i et utsagn om at "lokale tradisjoner 

er verdiløse og tabu som inspirasjonskilde for nybygg". Da mener jeg reell, lesbar bruk av byggeskikken, gjenkjennelig for 

befolkningen. Ikke arkitekters påstander om at arkitektur som ser helt anerledes ut, likevel er "inspirert" av eldre byggeskikk, 

men på en abstrakt måte som knapt noen andre enn arkitekten er i stand til å se. Heldigvis er det også arkitekter som med 

glede knytter sin kreativitet til den lokale grammatikken, med detaljer og ormamenter som bygger videre på århundrelange, 

levende tradisjoiner. Mitt poeng er at hvis byen og de fremtidige beboerne ønsker denne tilnærmingen til en utbygging på 

Holmen, må de oppsøke arkitekter som har kompetanse på tradisjonell arkitektur. Skal det være arkitektkonkurranse, må 

utlysningen si klart fra om karakteren man ønsker. Juryen må ha innskt i og begeistring for levende byggeskikktradisjoner. 

Forøvrig bør et område som Holmen bygges ut ved mange arkitekter og byggherer, slik at man får variasjon innen rammene av 

en byplan som knytter bebyggelsen sammen og skaper en harmonisk helhet. Alt dette er mulig om man vil. 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

https://www.facebook.com/g.oymyr
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/292813630752984/?comment_id=293001434067537&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/292813630752984/?comment_id=293003224067358&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/g.oymyr
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/292813630752984/?comment_id=293334887367525&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/g.oymyr
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/292813630752984/?comment_id=293472930687054&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/profile.php?id=690050162
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/292813630752984/?comment_id=293482924019388&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=293482924019388
https://www.facebook.com/henriette.haug.9
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/292813630752984/?comment_id=295363437164670&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=295363437164670
https://www.facebook.com/absolonia
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/292813630752984/?comment_id=295510643816616&offset=0&total_comments=14
https://www.facebook.com/profile.php?id=690050162


 

Erling Okkenhaug 

http://db.tt/nycDQ5Bh Risør kommune kan kjøpe tilbake Holmen og prisen blir latterlig lav. Ingen i Risør Kommune vet hva som 

ble betalt for øya i 1989. Hvis den summen var lav har Risør en gylden anledning til å få kontroll over egen byutvikling i stedet 

for å la spekulanter utebysfra årelate sin vakre by med banaliteter 

http://db.tt/nycDQ5Bh  

db.tt 

Øverst i skjemaet 

 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 26. november 2011 kl. 08:21 i nærheten av Arendal, Aust-

Agder 

 

Mona Rhein, Hege Birgitte Skaar Bower, Karl-Erik Holmquist og 4 andre liker dette. 

Erling Okkenhaug Hvis det er noe i ryktene om at nåværende eier fikk øya gratis i 1989 så blir jo gjenkjøpsprisen for Risør 

Kommune til å leve med.... 

26. november 2011 kl. 08:35 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr vi får håpe de tar til fornuften...... 

27. november 2011 kl. 18:38 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Og hvori ligger fornuften? Er vanskelig å gripe fatt i i den senere tids følelsesladede innlegg fra paret 

Okkenhaug/Øymyr 

28. november 2011 kl. 13:46 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det vil vise seg Oddvar.... 

28. november 2011 kl. 13:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Som jeg ser det så vil det være bedre om kommunen sikret seg området for selv å kunne bestemme hva byen 

ønsker Holmen skal være. I motstning til at kommunens politikere kappes om å være mest positive overfor utbygger uansett hva 

som blir presentert av planer. 

28. november 2011 kl. 13:51 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Mener du med dette at kommunen skal stå for en eventuell utbygging? Hvis ikke, hvilke type planr kan så 

radarparet tenke seg gjennomført og hvem skal i så tilfelle investere i disse? 

28. november 2011 kl. 13:55 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Nå var du i overkant spydig! Her handler det ikke om noe radarpar, men opplagt to mennesker som tenker i samme 

retning men som ikke kjenner hverandre. La oss holde dette sånn nogenlunde saklig! Vi bor i en liten by som mange har lagt 

merke til utenfor vår lille andedam, mange som verdsetter at Risør har tatt vare på bygninger som sammen gir dette flotte lille 

samfunnet. Jeg har ikke truffet en eneste som synes blokker på Holmen er i harmoni med den stedlige byggeskikken. Derfor 

håper jeg at Risør selv har råderett over holmen og kan finne arkitekter og utbyggere som kan levere en vare vi har bedt om. 

28. november 2011 kl. 14:22 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Kjære med-radar. En skapdør står på gløtt og snart triller nissene ut. Med og uten festlige kommentarer... 

28. november 2011 kl. 14:44 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Oj. Beklager. Var ikke meningen at det ordet skulle bli hovedsaken, men jeg innser at noen er lettere å tirre 

enn andre, så jeg beklager. Men klare svar på kiune spørsmål fikk jeg ikke bortsett fra at Gro Øymyr skriver at kommunen skal 
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"finne arkitekter og utbyggere som kan levere en vare vi har bedt om". Hvem er vi.......? Kan det kanskje tenkes en 

folkeavstemning? 

28. november 2011 kl. 15:48 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Skal være "mine spørsmål" 

28. november 2011 kl. 15:48 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det finnes velprøvde metoder for medvirkning. Noe bedre enn de prosesser som har vært i Risør.... 

28. november 2011 kl. 16:10 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Hans Petter Bjerva Da må jeg spørre, som en på sidelinjen; har ikke hele Holmen prosjektet vært igjennom mang en politisk 

behandling; som hos meg er den -eneste- form for behandling? Det nevnes stadig her at vi "skal få det vi vil"; men vi velger da 

et bystyre hvert fjerde år, som er snittet av vår befolkning, og som skal ta de beslutningene som vi har satt dem til. Det er jo de 

beslutningene som man ser resultat av i dag; eller? Er valide og demokratiske prosesser gale? Er kompromisser i det også 

gale? Må bare spørre; for slik fremgår siste innlegg. 

28. november 2011 kl. 20:06 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Hans Petter: Det hender "lovlig fatta vedtak" må endres når viktige nye forutsetninger tilsier slikt... 

28. november 2011 kl. 20:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Du har tatt poenget, Hans Petter. Politikerne har fattet sine vedtak etter flere år med ganske intens og 

omfattende politisk debatt.Hvilke viktige forutsetninger som skulle endre dette faktum er vanskelig å se. At kommunen gjennom 

en "gjenkjøpsavtale" gis mulighet til å gå inn på eiersiden endrer ikke på de vedtak som ligger til grunn for den utbygging Backe-

gruppen nå ønsker å gjennomføre. Det er først hvis skeptikerne får innfridd sitt ønske om at utbygger mislykkes i å gjennomføre 

planene, saken kommer i et nytt lys. At noen ønsker at det skal skje er selvsagt skal man ikke undres over. 

28. november 2011 kl. 20:42 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr det er ikke for sent å snu... 

28. november 2011 kl. 20:44 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland  "er selvsagt" skal bort 

28. november 2011 kl. 20:45 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Snu til hva? 

28. november 2011 kl. 20:46 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Bygge noe annet enn blokker på Risørs indrefilet 

28. november 2011 kl. 20:48 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Dette blir mer og mer spennende! 

28. november 2011 kl. 20:49 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Ikke ukjent med hva du IKKE ønsker. Spørsmålet er mer hva du ønsker og hvem som i tilfelle du kan 

konkretisere det, ønsker å investere i dine ønsker. HVis det da ikke er ønskeDRØMMER. 

28. november 2011 kl. 20:53 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Man kunne for eksempel stykke opp Holmen i mindre enheter som det finnes ressurser i Risør til å utvikle. 

Det kunne bety vekst for Risør. 

28. november 2011 kl. 20:59 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Kanskje dere bør legge arbeid i å utarbeide planer og finne investorer i påvente av å få innfrid ønsket om at 

nåværende utbygger vil mislykkes. 

28. november 2011 kl. 21:09 · LikerLiker ikke 
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Erling Okkenhaug De faller for eget grep Oddvar.... 

28. november 2011 kl. 21:14 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Ser ikke bort fra at du får rett, Erling, men inntil så skjer (og dere slipper jubelen) løs bør vi være såpass 

anstendige at vi respekterer en utbygger som foreløpig ikke har gjort noe annet enn å følge folkevalgte politikeres vedtak. 

28. november 2011 kl. 21:20 · LikerLiker ikke · 3 

Oddvar Mykland For øvrig: Takk for ikveld. 

28. november 2011 kl. 21:21 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Hilser god natt fra det lyse fastlandet på Gjernes 

28. november 2011 kl. 21:35 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Audun Engh Det er normalt at kommuner selv planlegger store prosjekter, f.eks. i Stockholm er det bare er kommunen som kan 

lage store reguleringsplaner, ikke grunneiere og utbyggerne. Berlin har nylig gjennomført et prosjekt med stor suksess, kalt 

"Townhouses", der et stort kvartal eid av kommunen ble stykket opp i ca 30 smale tomter. Tomtene ble solgt til enkeltpersoner 

som selv valgte arkitekt og var byggherre for sitt eget rekkehus i 4 etasjer. Byplanen fastsatte noen felles regler, som maks. 

høyde og krav om at 1. etasje skulle kunne brukes til et lite forretningslokale, for eier selv eller for utleie. Noen lignende kunne 

tenkes på Holmen. Man kunne supplere med krav om bruk av lokale byggeskikkelementer. Dermed kunne mange husbyggere, 

arkitekter og byggmestre få en sjanse til å delta i prosjektet. Det finnes investorer som gjerne ville gå inn i et slikt prosjekt, 

basert på at mange andre også inviteres til å delta. Risør er et av Norges vakreste og mest ettertaktede steder, så et 

byggeprosjekt som leverer "mer Risør" fremstår som en god forretningside. Risør bør benytte sjansen til et aktivt, kortvarig 

engasjement i utvikling av bedre planer for Holmen, med deltakelse av mange Risørfolk i planlegging ut utbygging, dersom 

avtalene nå muliggjør en slik inntreden. 

29. november 2011 kl. 11:10 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Investorene vill aldri være borte vekk Oddvar. De vill altid være der hvor det er sjangser for et fett utbytte. ( 

Holmen er et godt ivesterings objekt Hvorfor skulle de ellers kjempe som de gjør?)For dem handler Holmen om fremtidig profitt 

som skal inntjenes på noen tiår Byens befolkning og politikere bør se det ansvaret de har for å sikre området på en fornuftig 

måte for fremtidige generasjoner. 

29. november 2011 kl. 20:59 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Høres veldig greit ut, men saken er vel at ingen ønsker å investere uten at målet er å tjene på det.Og det er 

fortsatt tillatt i Norge. Hvis ikke vi godtar det, er det kanskje like greit å la Holmen ligge som den ligger. Vi har det jo tross alt så 

greit her nede, ikke sant, og følger vi resonnementet vil det også gjelde fremtidige generasjoner bare alle som ønsker å 

investere for blant annet å tjene på investeringen holder seg unna, eller rettere: Blir bedt om å holde seg borte. Og bare som en 

faktaopplysning: Investorene har ikke akkurat stått i kø på Holmen. 

29. november 2011 kl. 21:14 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det politikerne gjør eller lar utbyggerne få tilatelse å gjøre er nok mer alvorlig en det kan se ut som ved "første 

øyekast" Når det først blir gitt tilatelse til å bygge, så vil resultatet lyse imot byen i flere generasjoner. Det er da vi vil se hvor 

kloke valg byens befolkning gjorde, og utfra deres handlinger vil de få sine ettermæle påskrevet. 

29. november 2011 kl. 21:14 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Forstår hva du mener, Tom, og da er det som jeg sier: Best å la det være som det er. Ved ikke å gjøre noe, 

gjør vi i hvert fall ikke noe galt.I stedet for at resultatet skal LYSE mot byen i flere generasjoner, er det nok bedre å la byen 

LYSE mot et mørklagt Holmen. 

29. november 2011 kl. 21:21 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Du har så rett Oddvar. Men vi må vel tenke på at det å tjene penger ofte handler om "putte" minst mulig inn og ta 

mest mulig ut. Jeg synes de tegningene vi har sett av utbyggingen i det siste handler om "ren butikk" ( Billige byggeløsninger) 

og mindre estetikk. Og når det gjelder faktaopplysninger, så er det mange sider ved dem :-) Byen har mange orakler, det er bare 

så synd at de vet ting i ettertid 

29. november 2011 kl. 21:24 · LikerLiker ikke 
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Tom Nordahl Du er i slag i kveld Oddvar :-) Det vil nok komme utbygging på Holmen Oddvar. Det er nå alle triks brukes for å få 

motparten "mør" og ett av våpnene er vi må handle NÅ ellers er det for sent. Ett annet er latterliggjøring av folk utenfor "sekten" 

:-) 

29. november 2011 kl. 21:31 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Vi kommer vel neppe lenger, Tom, men det er (dessverre, vil mange si) at uten kapital, ingen investeringer og 

uten investeringer stopper det opp. Men nå beveger vi oss litt ut på viddene. Når det gjelder Holmen mener jeg vi må vise en 

smule anstendighet overfor utbyggere som hittil ikke har gjort noe annet enn å følge opp de lovlige vedtakene gjort av bystyret. 

Så får det nye bystyret avgjøre om kommunen skal bruke millioner på å gjøre bruk av gjenkjøpsavtalen. Det er politikernes valg 

og de er valgt av oss for å gjøre akkurat den jobben. 

29. november 2011 kl. 21:35 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland En Sørlandsby er som regel full av sekter og hver enkelt av disse er forhåpentligvis salige i sin tro. Ha en fin 

kveld. 

29. november 2011 kl. 21:39 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Der er vi ivertfall enige selv om det ikke gagner Holmen.Ha en fin kveld 

29. november 2011 kl. 21:42 · LikerLiker ikke 

Nederst i skjemaet 

 

 
 
 
------------------------------------------------------- 
 
Erling Okkenhaug 
 
Litt fra lokalavisens redaktør (lederart.) som vil ha blokker på Holmen, litt fra en som ønsker å fylle merkevaren 
Risør med myke verdier og noe om kommunens forkjøpsrett: www.allgronn.org/aab-01122011.pdf 

http://www.allgronn.org/aab-01122011.pdf  

www.allgronn.org 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 1. desember 2011 kl. 15:10 

o  

o Gro Øymyr, Christian Ellingsgård og Cecilie Schandy Kvernvik liker dette. Christian Ellingsgård Goddag mann kosteskaft 
AAB's redaktør har åpenbart fått det for seg, i avisas leder i dag 1. desember, at de trykkferske boligblokkene på Holmen favner 
en "moderne og funksjonell turistmaskin". Dette er sludder. De nye tegningene beskriver tvert i mot 5 udistinkte boligblokkene 
som kun bidrar til å redusere Risørs attraksjonskraft som reiselivsdestinasjon og lite annet. Alternativet behøver forøvrig heller 
ikke å være "småhus og trange smau som på Tangen og Kamperhaug" som redaktøren synes å mene. 
Argumentet om at det bare er spill med tid å diskutere en ev. kommunal forkjøpsrett "fordi det ikke er noen kommunal oppgave 
å drive denslags utbyggingsvirksomhet" henger heller ikke på greip. Ikke minst burde det aller først være interessant å finne ut 
hvilken verdi kommunens interesser på Holmen ev. måtte ha om de ble realisert. Det kunne f.eks. være en interessant oppgave 
for lokalavisa å forsøke å finne ut hvor det er blitt av tilhørende dokumenter som skal ha forsvunnet fra kommunens arkiver. 
Noen av disse har takker være Erling Okkenhaug og hans I-Phonekamera, samt en privatperson med dokumentkopier, som 
forøvrig insisterte på anonymitet, kommet til rette. Andre viktige dokumenter i saken er fremdeles "forsvunnet". Er ikke dette en 
utmerket anledning for AAB å vise at lokalavisa ikke skygger unna litt gravende journalistikk i en såpass viktig sak for 
kommunen? 
Hva som er en kommunal oppgave hva angår lokale byggesaker er heldigvis fremdeles opp til lokaldemokratiet og ikke AABs 
redaktør. For å kort komme tilbake til hans forståelse av hva som innbefatter en funksjonell turistmaskin, så vil jeg med dette 
opplyse om at veldokumentert erfaring viser at mindre "sea side resorts" i verden, som har klart å hevde seg i den sterkt 
konkurransedrevne reiselivsnæringen, nettopp har hatt en sterk lokalpolitisk ledelse, som har tatt grep og innlemmet denne 
typen prosjekter i langstskuende byutviklingsplaner, masterplaner for reiselivet og denslags.  
En annen ting som redaktøren åpenbart ikke har fått med seg er at den sk. "friske nye kapitalen" han beskriver på ingen måte 
representerer Risørs interesser som lokalsamfunn, og at prosjektet slik det nå fremstår ikke er i henhold til den foreliggende 
utbyggingsavtalen med Risør kommune. Det vi ser i dag er et komplett nytt prosjekt der arkitekten forlengst er ute av bildet og 
majoritetseieren og ildsjelen Arne Lindstøl etter sigende også er på vei ut.  
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Anbefaler for øvrig redaktøren å lese en god bok om steds- og destinasjonsutvikling før han turer av gårde igjen! 
Hva angår vår nye ordfører Per Kristian Lunden, hvis skuldre fort kan bli svært tynget av bestemmelsen om hvilken side ballen 
skal lande på i denne for byen svært viktige sak, så har han i flere år, inntil ganske nylig, jobbet som informasjonsmedarbeider 
(selger?) for utbygger, Backe Prosjekt AS. Han ba formannskapet vurdere egen habilitet. Med en master i 
massekommunikasjon burde han nok være i utmerket stand til selv å gi en faglig kvalifisert vurdering, hva angår dette 
spørsmålet. Kanskje ville han da, med et lite skjevt blikk, f.eks. på ett av sine forbilder, gode gamle Jürgen Habermas, kommet 
til den klare konklusjon at han erklærer seg innhabil i denne saken. 

1. desember 2011 kl. 19:42 · LikerLiker ikke · 3 

Viggo Larsen Fin og balansert lederartikkel i Aust-Agder Blad i dag. 

1. desember 2011 kl. 21:09 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Interessant å lese Viggo Larsen etter det som er skrevet foran. Det er et ord for slikt: NIVÅ ..,., 

1. desember 2011 kl. 21:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Viggo Larsen Interessant Erling Okkenhaug. 

1. desember 2011 kl. 21:24 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det er bare trist og noe pinlig at ledende krefter i vår lille idyll ikke klarer å se at det å bygge blokker på Holmen ikke 

møtes med begeistring av våre feriegjester heller ikke at det å legge seg flate for utbygger virker litt tafatt! 

1. desember 2011 kl. 21:42 · LikerLiker ikke 

Viggo Larsen Det interessante her Øymyr er vel at når noen prøver å komme med litt motvekt, ved f.eks. påpeke at 

lederartikkelen i AAB var god, så møtes man med "NIVÅ" av Okkenhaug. Huff og huff :-( 

1. desember 2011 kl. 21:46 · Liker ikkeLiker · 2 

Gro Øymyr det kan vel tenkes at for folk utenfor lille Risør så er det sånn det ser ut. forøvrig har det jo alltid vært sånn her at 

desom du har motforestillinger til foreslåtte planer så er du negativ... 

1. desember 2011 kl. 21:48 · LikerLiker ikke 

Viggo Larsen Hvor på Risørtanken har jeg sagt at du/dere er negative på grunn av av motforestillinger? 

1. desember 2011 kl. 21:53 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det har du ikke gjort, men det er et argument jeg har møtt i alle diskusjoner siden Flisvika var oppe første gang i 

1996... Beklager, da regner jeg med at du ikke har den holdningen. 

1. desember 2011 kl. 21:59 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Noen ganger rene ord for pengene som ikke er der. Foreslår et tyngre innlegg fra Viggo som imøtegår 

tankene fra Christian. Det hadde vært nivå det ... 

1. desember 2011 kl. 22:10 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Christian Ellingsgård Veldig bra med motvekt Viggo, men for at noen skal forstå hva du egentlig mener så kan du ikke bare si at 

lederen i AAB er fin og balansert, men du må også forklare hva som er fint og balansert, og hvorfor det er det.. 

1. desember 2011 kl. 22:18 · LikerLiker ikke · 1 

Anette Mostad De kjedeligste og minst lærerike debattene for meg er der det er mye skittkasting og underforståttheter som vi 

som ikke har vært innsidere forstår. Det mest spennende og lærerike er når innlegg er saklig begrunnet og de som debatterer 

gjør det med respekt for hverandre. Det styrker og demokratiet. Synes innspill som fra Christian over her er konstruktive, håper 

Viggo tar utfordringa og kommer med ett innlegg da jeg er spent på å lese det. Og at de som kommer med meninger som går 
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mot hovedtendensene møtes med respekt, også her på nett. Som Winston Churchill sa: Et demokrati er en stat hvor fri 

meningsutveksling ikke ender med begravelse. :) 

1. desember 2011 kl. 22:49 · Liker ikkeLiker · 9 

Viggo Larsen Mitt innspill over går på saken om kommunen skal kjøpe seg inn i Holmen, eller ikke. Det var den diskusjonen 

lederen i AAB kastet seg inn i, og etter min mening med en god konklusjon. Jeg er enig i de som mener at det ikke er 

kommunens oppgave i noen særlig grad å være eiendomsbesitter, og i enda mindre grad eiendomsutvikler. Men, dette er nok et 

klassisk skillelinje mellom venstresiden og høyresiden i (norsk) politikk. Og det må man respektere. Derfor var lederen bra, og 

min kommentar forutsetter derfor at man måtte ha lest lederen, det ser jeg. At vi ikke har økonomi til det er en annen sak som 

trekker i samme retning, men jeg ville altså ikke gått inn for å kjøpe seg inn i Holmen uansett hvor god økonomi kommunen 

måtte ha. Den mest effektive måten å få bygget ut Holmen på (hvis man er tilhenger av det slik jeg er) er å overlate det til 

private  

aktører som ser en mulighet for å tjene penger på det. Jeg er dessverre redd for at et ev. kommunalt oppkjøp ville satt en svært 

effektiv bom for prosjektet. Så til selve planene. Det har blitt bemerket at byens politikere (den delen som er tilhengere av 

planene på Holmen) ikke er særlig entusiastiske til planene. I så måte vil jeg gjerne tre ut av skapet: Jeg er svært entusiastisk 

for planene. Hvorfor det? Jeg ønsker mange flere boliger av alle typer i Risør. Helst uten boplikt, men synes det er bra at det i 

alle fall blir mulig med en 50-50 løsning på Holmen. Dernest er jeg en av dem som (fortsatt) er tilhenger av å skille klart mellom 

nytt og gammelt. Jeg mener (ja, jeg vet det her er svært delte meninger) det vil være best om vi tar vare på gamle Risør ved å 

ikke prøve å kopiere dette når vi skal bygge ut nye områder. Spesielt er dette viktig i sentrum, der en utvanning ville være veldig 

uheldig. Risør sentrum er vår viktigste merkevare, og en kulturhistorisk skatt. Holmen har aldri vært noe boligområde, og vil 

derfor i den sammenhengen bli en ny bydel. Holmen er ellers et lite område, og jeg vil også foretrekke at det er en høy 

utnyttelse av arealene. Slik forslaget fra arkitekt Bogen representerer. Ved at det kommer mange boenheter med både fritids- og 

fast beboelse vil det forhåpenligvis jekke opp aktiviteten i kommunene et hakk. Men vi trenger mer ... Ha en fin fredag, og en 

god helg! Nå er det andre ting enn Facebook som står på planen :-) 

2. desember 2011 kl. 18:49 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det er en stor misforståelse hvis man tror at de av oss som ikke ønsker Holmen bygget ut etter foreliggende planer, 

ønsker seg en kopi av byen. Det som derimot er et ønske er at planene i større grad forholdt seg til den eksisterende 

bebyggelsen. Det dreier seg om størrelse, struktur og mengde. Det handler heller ikke om en vegring for utbygging og utvikling, 

men det handler om å ta flere hensyn enn de rent vinningsmessige. 

2. desember 2011 kl. 19:01 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Takk for konkretisering Viggo. Jeg er enig med deg at man ikke nødvendigvis må kopiere. En spesiell kvalitet 

med Risørs bebyggelse er imidlertid at alt er likt og at ingenting ligner. Denne variasjonen kan man også utvikle i mer moderne 

strukturer. Foreliggende forslag på Holmen respekterer ikke Risørs spennende variasjoner. Jeg er heller ikke mot den frie 

kapital som drivkraft i slike prosjekter, men noen ganger taes for lettvinte jafser av fatet.. God helg til deg også.. 

2. desember 2011 kl. 19:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Anette Mostad Takk Viggo, Gro og Erling - innlegg som var klargjørende og som jeg lærte av. Me like :) 

2. desember 2011 kl. 20:38 · LikerLiker ikke · 2 

Cecilie Schandy Kvernvik Ja, det var god, oppklarende lesning fra Viggo Larsen. Jeg har lenge lurt på hvor det partiet som 

tradisjonelt er verdikonservativt har stått i denne saken. Takk Anette Mostad som klarte å sette denne diskusjonen på rett kjøl. 

Gro Øymyr følger på med en oppklaring i at de som nå kommer med motytringer på de fremlagte planene ikke er imot 

utbygging, utvikling og vekst for alle næringer. Alle ønsker vekst, alle ønsker et attraktivt og fruktbart Holmen.Ingen ønsker 

stagnasjon , ut-tværing av planer og vyer som ikke lar seg realisere. Det koker ned til estetikk og ansvar for en kulturarv. Slik jeg 

ser det har vi flere valg. 1) Modernistisk arkitektur med det ypperste av kvalitets-materialer som tar opp elementer av 

stedtypiske arkitektoniske særegenheter satt inn i en ny kontekst. 2)Modernistisk arkitektur på sparebluss uten forståelse for 

hva bygningsmassens ny-bebyggelsen skal harmonisere med og fremheve. 3) " Late som vi bygger en gammel 

sørlandsby"..Etter mitt syn så ligger løsningen i en variant av forslag 1). Det er ingen motsetning mellom å ønske vekst , 

utbygging og et positivt syn på at Risør skal møte fremtiden med et åpentog moderne sinn, men og mitt MEN er stort. Vi må ikke 

ta til takke med noen "Nille eller Eurospar-løsninger". Risør må vise at de har respekt for kulturarven sin i alle ledd. Etter mitt syn 

bør Risør kommune invitere flere arkitekter til å vise flotte muligheter for Holmen-utbygginger. Arkitekter som både behersker 

kunststykket av respekt for byens unike kulturarv og som samtidig behersker innsikt og respekt for steds-typiske verdier inn i en 

ny form. Inspirerte arkitekter som både kan tenke innovativt samtidig som de viser respekt for samspillet mellom gammel og ny 

arkitektur. Det er det vi leter etter. Vil vi ikke alle det samme? Vi ønsker vekst og utvikling på Holmen. Vi ønsker det beste for 

utbygger om det nå er er Hr Lindstøl eller kommunen, men vi må kunne enes om at kanskje ikke alle folkevalgte er eksperter på 

byutvikling og verning av kulturarv. La oss være så ydmyke at vi hører på dem som vier livet sitt til å verne unike bomiljø uten å 
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avvise det som arrogant visvas. Vil det koste oss dyret å invitere et sett med nye arkitekter til å vurdere Holmen med nye øyne? 

Kanskje resultatet ville være så bra at vi alle kunne gå til sengs stolte,- og ikke med vemmelse og gremmelse som noen av oss 

nå føler ....:) 

3. desember 2011 kl. 00:15 · LikerLiker ikke · 5 

Cecilie Schandy Kvernvik Fikk ikke korrekturlest dette. Håper allikevel at mine gode intensjoner kommer frem:) 

3. desember 2011 kl. 00:20 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det var presise ønsker Cecilie. Man kunne håpe at utbygger ville være åpen for variert tenkning. I så fall ville 

det være en sensasjon. Vi savner enda et eneste eksempel på slikt her i kongeriket. Nettopp derfor hadde det vært så fantastisk 

hvis det kunne skje i sårbare og vakre Risør! 

3. desember 2011 kl. 00:42 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Cecilie formulerte ønsker mange av Risørs innbyggere og besøkene har for byen. PS. har akkurat hatt besøk av 

venner fra Bærum med hytte på Slodden, som ehar vært nede for å handle julegaver i fred og ro i hyggelige omgivelser. De 

uttrykker bestyrtelse over at det faktisk er mulig at det blir blokker på Holmen....... De ga uttrykk for at de var sikre på at disse 

planene aldri ville bli godtatt..... 

3. desember 2011 kl. 21:31 · LikerLiker ikke 

 

 

-------------------------------------------- 

  

  

 Thorleif Nerbye 
Det er tydelig at Holmen prosjektet skaper debatt og det er tydeligvis noen som ønsker å gjøre dette til en debatt- sak. 
Hvis det var meningen så undrer det meg at det er de samme personer som går igjen under "Risør-tanken". Kan det 
være en ide å danne en egen gruppe som debatterer Holmen-konseptet så fikk man mer tid og plass til de som har 
andre ønsker for hvordan man kan skape noe i denne byen uten å trekke Holmen inn i debatten hele tiden. Jeg synes 
RISØR-tanken begynte bra, men nå har det vel gått over til å dreie seg om en eneste sak. 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 3. desember 2011 kl. 22:00 

o  

o Åsta Hegdahl, Odd Sverre Aasbø, Oddvar Mykland og 10 andre liker dette. Espen Hageli Henriksen Hørt hørt! 

3. desember 2011 kl. 22:13 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Helt enig i at det finnes mye annet å diskutere her Thorleif, og tid og plass for mye mer enn Holmen, selv 

om det er denne saken som er i vinden akkurat nå. Risørtankenmener jeg burde være stor nok for de fleste og det meste. Vet at 

også du har noen gode ideer.. 

4. desember 2011 kl. 00:07 · LikerLiker ikke 

Thorleif Nerbye Jeg er vel litt enig med deg Christian. Kanskje var påstanden min litt utidig. 

4. desember 2011 kl. 10:24 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Hvorfor er det ingen som kommer med andre saker de ønsker å debattere? Det er vel egentlig ingen motsetning 

mellom at Holmen debeatteres og at det kan gå andre debatter samtidig? Forøvrig håper jeg at ideen om å lage 

enplatting/brygge i vannkanten ved Katellet kan vli realisert! 

5. desember 2011 kl. 12:53 · LikerLiker ikke · 3 
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Gro Øymyr Jeg skulle ønske at det ikke ble sett på som en uting at folk er uenige og har forskjellige oppfatningerog diskuterer 

dem. Det må debatter til om demokratiet skal fungere. Det går an å være venner selv om man er uenige om saker. Og det går 

an å både komme med konstruktive ideer og samtidig ha debatter gående som til tider oppleves kjedelige og ubehagelige for 

folk som ikke er opptatt av temaet. 

5. desember 2011 kl. 12:58 · LikerLiker ikke · 3 

Inger Stavelin Jeg liker at Holmen-debatten går her. De som ønsker å ta opp andre debatt-tema, er velkomne til å gjøre det 

også. Hvis det er Holmen som er Den Store Saken, så syns jeg det er helt naturlig at det er her - og i avisene - den debatten 

går. 

6. desember 2011 kl. 16:15 · LikerLiker ikke · 4 

Tonje Berger Ausland Utviklinga på Holmen er og vil bli viktig for Risør nå og i tida fremover. Slike sentrumsnære områder i en 

tettbygd by vokser ikke på trær. Det som foretas her har mye og si for Risørs framtid, både med tanke på næring, bosetting, 

turisme og byens estetiske utrykk. Egentlig litt rart at ikke flere bryr seg og kommer på banen i debatten. Det er jo bare å ta tak i 

andre tema og starte flere debatter -ingen ting i veien for det selv om Holmen diskuteres, vel.... 

6. desember 2011 kl. 18:48 · LikerLiker ikke · 2 

Espen Hageli Henriksen Som jeg ser det, og grunnen til at jeg ble medlem av Risørtanken, er at dette er en "oppslagstavle" for 

ideer og tanker som kan bidra til det bedre for byen og dens innbyggere. Har ikke noe imot at det debatteres, men når et emnet 

som Holmen kommer på banen, så syntes jeg det er såpass stort at det kunne hatt sin egen side, ala Urheias venner. Da ville 

det være enklere å samle og lese all informasjon folk har fremskaffet og skrevet om emnet. Kunne feks. hete "Holmens venner". 

jeg syntes det blir litt vanskelig å se de små post-it lapper når oppslagstavla er full av A2 plakater. 

7. desember 2011 kl. 00:15 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Gerd Langmyr Det er flott at RISØRtanken øker samfunnsengasjement i kommunen vår. Hvor diskuterte vi før? I spaltene i 

AAB?  

Vi var en tverrpolitisk gruppe som ønsket en positiv utvikling i Risør og etablerte en FB-side som nå teller 684 medlemmer. Det 

syntes jeg er veldig bra, og viser behov for en slik samlet arena.  

Her er det rom for alle som ønsker å si sin mening, dele gode ideer og tanker. Hva som er aktuelt eller blir sist kommentert blir 

flyttet opp til toppsiden, eller det kommer nye innlegg inn. Med andre ord; FB-siden forandre seg mye og er hele tiden i 

bevegelse.  

 

Det er i gruppens (som etablerte RISØRtanken) intensjon at alle diskusjoner og meninger, ideer og tanker bør være på en 

side/FB-gruppe. Derav navnet. Lager vi nye grupper der man har fokus på kun enkelte temaer, tror jeg vi mister helheten og 

oversikten.  

Syntes man at det blir for mye av et tema/en sak er det bare å vente på at en ny sak skal dukke opp, eller la være å bruke 

siden. Det siste hadde jo vært synd, for jo mer engasjement, desto mer lever RISØRtanken. 

7. desember 2011 kl. 08:26 · Liker ikkeLiker · 9 

Cecilie Schandy Kvernvik Skjønner godt problemstillingen og det kan nok bli litt vel mye av-" Det hjertet er fullt av renner 

pennen over med...." Det vil allikevel bli feil at de med felles synspunkt og bekymring må fjerne seg til en egen gruppe hvor de 

kan være enige alene. Det er nettopp det tverrpolitiske møtestedet Risørtanken som er så genial i mangfoldet av meninger og 

innfallsvinkler. Ingen ville gidde å gå inn å debattere på en side hvor alle er enige. Synes du uttrykte dette veldig ryddig Gerd 

Langemyr :) Vi får heller prøve å poste litt balansert så ikke alle innlegg går på samme sak. 

7. desember 2011 kl. 23:27 · LikerLiker ikke · 1 

Åsta Hegdahl Jeg vil bare si at jeg kom til facebook for å få med meg Risørtanken. Jeg synes det er genialt at det går en 

fortløpende debatt om aktuelle tema her. Småpludre kan vi gjøre ellers på facebook. Uenighet er flott fordi det skjerper tanker 

og ideer. Risør trenger engasjement og takhøyde. Kanskje vi trenger å øve oss på å være både uenige og venner... 

7. desember 2011 kl. 23:42 · LikerLiker ikke · 2 

Åsta Hegdahl Så Torleif jeg feiltastet på liker 

7. desember 2011 kl. 23:44 · LikerLiker ikke 
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---------------------------------- 

  

  

 Erling Okkenhaug 
I dagens Aust Agder Blad frikjenner ordfører seg når det gjelder habilitet i Holmensaken. Jeg har hatt samme yrke 
(informasjonsrådgiver) i over 30 år med alle slags kunder. Fellesnevner for mine engasjemneter har vært en nær kjemi 
med mine oppdragsgivere. Det er ikke umulig at det har vært slik med Risørs ordfører og Holmenutbyggerne også. Det 
er så mange usikkerheter i denne saken at habilitet blir et stort spørsmål. Risør er en liten by så det er vanskelig å 
unngå slike situasjoner. Da blir det ekstra nødvendig med åpne og vidtskuende prosesser. 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 8. desember 2011 kl. 08:53 i nærheten av Oslo 

Erling Okkenhaug Dagens oppslag i Aust Agder Blad ligger her: www.allgronn.org/aab-08122011.pdf 

8. desember 2011 kl. 08:56 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Flott av ordføreren å klargjøre sin situasjon på denne måten, og han er selvfølgelig ikke inhabil. 

8. desember 2011 kl. 11:52 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Han er ihvertfall ikke innhabil for den som vil ha blokker på Holmen.... 

8. desember 2011 kl. 12:50 · LikerLiker ikke 

 

 

---------------------------- 

  

 Erling Okkenhaug 
 
Holmen fra Petter Bogen. Ser ut som om utnyttelsesgraden er øket dramatisk i forhold til vinnerutkastet fra Kritt. 
Plasseringen tett i vannkanten privatiserer. Hvor er bildene som illustrerer dette nye utkastet sett fra kritiske 
perspektiver i byen? Som fondmotiv ned Kragsgata for eksempel. Vet Risørs politikere hva de har besluttet når ikke 
slike perspektiver er vist? 

 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 9. desember 2011 kl. 14:56 

o  

o Christian Ellingsgård liker dette. Erling Okkenhaug Snuser hos Innovasjon Norge (tidl. Industribanken) for å finne ut om det var 
Risør Kommune som i sin tid løste ut gjelden for eiendommen Holmen, midt i Risør, og gav den videre til et privat selskap 
vederlagsfritt. I så fall kan nåværende eier som skal selge ut til ferieboligspekulasjon få seg en veritabel gevinst finansiert av 
Risørs befolkning. 
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9. desember 2011 kl. 16:20 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Om så ikke skulle være var tomteprisen i kontrakten fra 1989 satt til 1 mill kr. Ikke så verst gave det heller... 

 

  

 ----------------------------------------- 
 

  
Åsta Hegdahl 
Har vært på åpent møte om Holmen, med modell tilstede. Må bare komme med en kommentar; eksisterende 
utbyggingsforslag er hjerteskjærende dårlig! Begrunnelsen fra arkitekten hadde tilsvarende hjerteskjærende mangel 
på ideer og innlevelse. Hva er det vi er i ferd med å la skje? 

Liker ikkeLiker · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 12. desember 2011 kl. 22:45 i nærheten av Risør, Aust-Agder 

o  

o Du, Karl-Erik Holmquist, Nina Hjorth Brekke, Christian Ellingsgård og 2 andre liker dette. Christian Ellingsgård La arkitekten ta 
med seg legoklossene tilbake til Lysaker 

12. desember 2011 kl. 23:42 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Lovlig fatta vedtak!!!! 

13. desember 2011 kl. 00:07 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr og de kan jo ikke endres...... selv om det hart vært gjort før......tragisk!! 

13. desember 2011 kl. 14:32 · LikerLiker ikke 

Nina Lønningdal Du kan ikke velge hvilken vei du vil ha døren din, men du kan bygge blokk? 

13. desember 2011 kl. 14:42 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr forutsigbarhet er viktig vet du, særlig for utbygger.... 

13. desember 2011 kl. 14:43 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Nå må jeg si til komuneadministrasjonens forsvar at de har ikke ubegrenset med midler eller menneskelige 

resurse til å rekke over alle viktige saker. Nå må de først få problemet med "fargerike" vindusdekorasjoner under kontroll. Så tar 

de sikkert det andre etterhvert. 

13. desember 2011 kl. 16:06 · LikerLiker ikke · 1 

Cecilie Hovde Himmel & hav... på tide med en protestmarsj!!! 

13. desember 2011 kl. 16:41 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det burde ivertfall være masse godt stoff til nerste års revy i denne saken :-) 

 

  

  

 --------------------------------------------- 

  

  

 Hans Petter Bjerva 
Nå skal jeg gå ut på en planke, og komme med en oppfordring. Det at vi skal diskutere her, alle byens aspekter om de 
emner som skaper debatt; det er jeg for. Og det er meningen til RISØRtanken. Men graden og ikke minst mengden av 
poster fra noen her de siste 3 ukene er formidabel. Oppfordringen må være; og misforstå meg rett; post deres 
meninger, og diskuter for alt det er verdt; men 5-10 poster om dagen Erling Okkenhaug det er for mye. Gjør ditt poeng, 
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og redegjør for din sak. Men du behøver ikke starte en ny tråd hver gang. Takk, og ikke ta dette som et forsøk på å 
stilne noen debatt, for det er ikke intensjonen min. 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 14. desember 2011 kl. 22:46 

o  

o Odd Sverre Aasbø, Helge Værland, Inger Stavelin og 25 andre liker dette. Erling Okkenhaug Jeg forstår din frustrasjon Hans 
Petter. Nå er det sagt mye i en viktig sak for Risør. 

14. desember 2011 kl. 22:57 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Geir Skjevling Arnesen Har selv måtte slå av varslinger og har av den grunn sluttet å følge med i dette forum grunnet dette. Så 

dette er helt på kornet Bjerva! Når man så til de grader teppebomber en sak, er det vel ingen grunn for andre å prøve å mene 

noe..... 

14. desember 2011 kl. 22:57 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Hans Petter Bjerva Erling: Og saken ER viktig; det er jeg helt enig i. Men graden av poster bør uansett begrenses. Det er tråder 

her som omhandler meningene på begge sider, og diskusjonen bør finne sted videre i de trådene, ikke lage nye hver gang. Det 

er bare god nettskikk. Det spammer bare gruppens medlemmer, og det er ikke ønskelig for en gruppe som dette. Det er en 

gruppe for å diskutere, ikke for å promotere. Min oppfordring står, i så måte. 

14. desember 2011 kl. 23:03 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Takk for rådet om å følge tråder! 

14. desember 2011 kl. 23:17 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Maria Aspesæter Tusen takk for innspillet Bjerva, veldig glad noen admin'ere sa ifra på en ordentlig måte. Risørtanken er et 

supert sted å kunne være engasjert og interessert og ha tanker om/med/for Risør. Og det er synd om man mister folk på veien 

pga for mye posting om de samme sakene. En annen litt mer praktisk ting, er at for dem som ønsker å følge med,så blir det 

veldig uoversiktelig å finne alle utsagn og argumenter for og mot og andre innspill når de spres rundt på hele siden. Så supert, 

helt på sin plass å bli påminnet om litt nettikette i blant :) 

15. desember 2011 kl. 00:11 · LikerLiker ikke · 3 

Ragnhild Plesner Helt enig! 

Christian Ellingsgård Utbygger har brukt 16 mill. Okkenhaug har bare brukt stemmen sin.Synes ikke det blir for mye Okkenhaug, 

men heller alt for lite saklig motargumentasjon fra blokktilhengerne som dreier seg om saken og ikke om mannen. Forøvrig bred 

dekning i Agderposten i dag. Se http://db.tt/WfTQe0Bi 

15. desember 2011 kl. 11:57 · LikerLiker ikke · 1 

Hans Petter Bjerva Det er ikke argumentasjonen eller debatten jeg vil til livs Christian, det er metoden her på RISØRtanken. Det 

postes daglig for mange nye poster; og min oppfordring var å bruke eksisterende poster fremfor å lage nye hver gang. Jeg dro 

Erlings navn frem fordi han har stått for de fleste postene fra èn enkel person. Argumentene og din etterlysing av 

motargumenter har ingenting med min oppfordring å gjøre. Men skriv i veg, og diskuter så busta fyker. Det var derfor vi 

opprettet denne gruppa i sin tid. 

15. desember 2011 kl. 12:09 · LikerLiker ikke · 6 

Sverre Torjussen Enig, Christian. HPB ser ut til å ha en liten åpen holdning til andre syn enn han har selv. Veldig synd om Risør 

utvikler seg til en by med forskjellsbehandling. En by med ulike spilleregler. De med tradisjonelle boliger har boplikt, Mens det 

for de som skal bosette seg på Holmen skal slippe. Det provoserer sammen med et svært lite spennende prosjekt. Dvs helt 

ødeleggende for de mange kultursjeler i kanskje Norges vakreste sørlandsby. Så HPV bør lære seg å lytte til de som er glad i 

Risør. Og agere som folkevalgt ikke en som henger ut enkeltpersoner - som vet hva de snakker om 

15. desember 2011 kl. 19:32 · LikerLiker ikke · 1 

Unni M. Vaa Warelius  Sverre jg tror du bommer litt. Ikke diskusjonen bare hvordan man legger inn innlegg som er "sukket" her. 

Ingenting er bedre enn god debatt, men holde seg til "tråden" så blir d lettere å følge med på for oss alle! 
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15. desember 2011 kl. 19:46 · LikerLiker ikke · 3 

Christian Ellingsgård Tror nok det er du som tar litt feil Unni. Alltid ok med litt skolering hva angår netikette og alminnelig 

folkeskikk, men det vi har konstatert her i Risørtanken er at Erling Okkenhaugs ofte gode argumenter ikke blir forsøkt imøtegått 

av hans meningsmotstandere, som jo også representerer majoriteten. Her kan det se ut som om det handler om å ta mannen 

og ikke ballen. Så stå på Erling! Risørtanken hadde vært myye kjedeligere uten deg, og de definerende grepene som på godt 

og ondt vil prege byens overskuelige fremtid mer enn noe annet, ville gått nærmest upåaktet hen. 

15. desember 2011 kl. 20:30 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Jeg synes det er prisverdig av AP å innby til folkemøte om planene på Holmen. Men dersom planene ligger 

fast, har det vel liten påvirkningsmulighet. I så fall - rent spill for galleriet. Det er jo et paradoks at utenbys spekulanter skal stikke 

av med all fortjenesten og etterlate seg noe som verken sørlandet eller Risør er tjent med. Og med egne spilleregler. Er det rart 

folk reagerer? Nesten som hvordan kolonimaktene lurte gull/sølv fra de afrikanske landene- Bare for å gi et bilde. Så skulle 

ønske man kunne skape noe helt annet enn blokkbebyggelse i strandsonen... 

15. desember 2011 kl. 20:37 · LikerLiker ikke · 2 

Åsta Hegdahl Jeg oppfatter også Bjervas innvending som noe mer enn en ren formalitet.Det har vært innlegg om at det blir for 

mye Holmen diskusjon.Men, vi trenger kompetanse om stedsutvikling.Okkenhaug representerer akkurat det. Vi trenger at denne 

kompetansen tilflyter oss, fri flyt. Den møter motstand nok allerede.Jeg skulle ønske de som deler utbyggers entusiasme kunne 

begrunne den og komme med noen visjoner for hva Petter Bogens bebyggelse tilfører Risør. Arkitekten selv kunne ikke svare 

på hva han anså for å være Risørs egenart og hva som var hans faglige begrunnelse for å velge akkurat den typen arkitektur. 

Bogen henviste til regulerinsplanen, og snakket om mellomrommene. 

15. desember 2011 kl. 23:41 · LikerLiker ikke · 1 

Cecilie Hovde AKK!!! 

16. desember 2011 kl. 00:06 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Paal Eckhoff Salvesen Det er synd om Bjervas innlegg oppfattes som en måte å kvele debatten på. Hans innlegg går på måten 

posting av innlegg skjer, i utallige poster, i stedet for å holde postingen innenfor de trådene som allerede finnes. Dette er god 

folkeskikk i slike fora både på Facebook og i andre sammenhenger. Veldig synd at Bjervas motiver trekkes i tvil. Jeg oppfatter 

det som uredelig, han sier klart i fra at han ikke ønsker å "stilne noen debatt". Det synes jeg vi skal ta alvorlig og ikke tillegge 

herandre motiver utover det som faktisk skrives i klartekst. 

16. desember 2011 kl. 00:12 · LikerLiker ikke · 12 

Nina Lønningdal Støtter Bjerva, det ble vanskelig å følge med. 

16. desember 2011 kl. 08:42 · LikerLiker ikke · 1 

Maria Aspesæter Takk Paal! Og takk igjen Bjerva. Bra med litt foraføringer. Og selv om tolkningene i denne tråden blir dratt til 

det ugjenkjennelige, har man iallefall vært lydhør for oppfordringen og fulgt samme tråden ;-) 

16. desember 2011 kl. 09:00 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 5 

Sverre Torjussen Når debatten i hovedsak er debattens form og ikke innhold, begrenser dens interesse i seg selv. Jeg savner 

info om hva som ble vedtatt av bystyret igår. Og i hvilken grad innspillene fra folkemøte ble hensyntatt. Mtp den store interessen 

og engasjementet - med fokus på utnyttelsgrad, utforming og materialvalg fra 

http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article5837483.ece- fortjener Risørs befolkning det. skulle man tro mediene var 

raskt ute med oppdatert status. Noen som vet? Finner ikke noe nytt verken på: http://www.austagderblad.no/ eller 

http://www.risor.kommune.no/index.php :) 

 

Ny Holmendiskusjon  
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www.austagderblad.no 

Nå skal spørsmålene knyttet til Holmens fortid og fremtid bli tema på et åpent møte. Det skjer på rådhuset førstkommende 

mandag. 

16. desember 2011 kl. 10:47 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Vil helst ikke snakke om det...... 

16. desember 2011 kl. 10:51 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Nina Lønningdal Uff, var det så ille? 

16. desember 2011 kl. 11:35 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Jeg snakker gjerne om alle aspektene ved Holmenutbyggingen Nina, min lille kommentar gjaldt stemningen i 

Risør... 

19. desember 2011 kl. 11:32 · LikerLiker ikke · 1 

Dag Jørgen Hveem Bystyret vedtok på torsdag:  

1)enstemmig ikke å benytte forkjøpsretten hvis/når Arne Lindstøls selskap selger seg ned til under 50% på Holmen og  

2)enstemmig å slette forkjøpsretten hvis/når utbyggingsavtale blir undertegnet. 

 

Det var det saken dreide seg om. Temaet var ikke innhold i eller tolkning av den vedtatte reguleringsplanen. Når 

rammesøknaden kommer og blir lagt ut, blir bebyggelse mv helt sikkert debattert. 

19. desember 2011 kl. 17:37 · LikerLiker ikke · 5 

Viggo Larsen Det var et godt enstemmig vedtak torsdag. Nå kan vi forhåpentligvis komme videre i saken. Bystyret vedtok også 

enstemmig at ordfører var habil, noe som også var en del diskutert før møtet. Og ref. to kommentarer ovenfor: Stemningen i 

Risør er meget god :-) 

 
 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
Erling Okkenhaug 

I den grad man håper å feire Risørs særpreg på Holmen vil man fort oppdage at det eksisterer kopier av det som er 
presentert mange steder annensteds i landet. Det skal altså være lov å kopiere en boligblokk fra Slemdal i Oslo på 
Holmen i Risør, men man skal ikke kunne la seg inspirere av bebyggelse fra Risørs egen palett?  
Arkitekt Petter Bogen unnskyldte seg med at det ikke er mulig å levere noe annet enn det han har tegnet på Holmen 
grunnet strenge føringer i en regulering. Synd det, for Petter Bogen kan bedre.... 

 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 13. desember 2011 kl. 20:13 
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o  

o Karl-Erik Holmquist, Christian Ellingsgård og Nina Lønningdal liker dette. Tom Nordahl Vel, da vil jeg si til Petter Bogen: " Hvis 
man vill ha noe gjennomført, så finner man en løsning. Hvis ikke så finner man en unskyldning" 

13. desember 2011 kl. 21:04 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Kjære Risørfolk. Deler med dere brev Allgrønn har sendt til Riksantikvaren i dag 

 

Til Riksantikvar Jørn Holme 

 

Kampen om Holmenutbyggingen er het i Risør for tiden. På vedlagte bilde kan du se hvordan Holmen i Risør nå er vedtatt 

utbygget. Holmen ligger som du vet ikke under verneplanen. Derfor er det nærmest fritt fram for utbygger som har laget 

reguleringen. Du blir sitert i den lokale debatten hele tiden om at du har sagt at det ikke nødvendigvis må være små hvite hus på 

Holmen. På bildet ser du hvordan man har fortolket den uttalelsen. 

Du tilbød ved et besøk i Risør gratis eksperthjelp fra Riksantikvaren når det gjaldt utforming av bebyggelse på øya. Har 

Riksantikvaren fått noe henvendelse fra Risør?  

Her er et utdrag fra e-post fra en Risørpolitiker Harald Eriksen (H) som begrunner at planen er utviklet med bakgrunn i signaler 

fra bl.a. Rikskantikvaren:  

"Jeg hadde tenkt å la mailen gå rett i søppla, der jeg mener den hører hjemme. Men jeg blir så provosert av dere bedrevitere 

som skal fortelle og belære oss som har bodd og bor i denne kommunen om hvor "dumme" og uvitene vi er som har sagt ja til 

en utbygging ved en godkjent reguleringsplan hvor et samlet bystyre mot "to" stemmer godkjente reg.planen. Planen er tuftet 

bla på de signaler som er kommet fra fylkeskommunen og tidligere riksantikvar." 

Hvilke signaler har Riksantikvaren gitt om utbygging av Holmen? 

Dokumentarfilmskaperen Pål Winsents (han som laget Værekraftfilmen med Anne Margrethe Lund) har fulgt meg på sørlandet i 

tre år nå. Vi har særlig dokumentert prosessen i Risør og Holmen fra oppstart til nå. I den kommende dokumentarfilmen vil 

viktige aspekter ved utviklingen i Risør tre tydelig frem. Vi besitter derfor også grundig kunnskap om Holmenutbyggingens 

mange fasetter. Vi deler gjerne noe av denne innsikten hvis det skulle være nødvendig. 

Folk som ser dette bildet av blokkene på Holmen reagerer i vantro. Det er heller ikke vist hvorledes utbyggen vil ta seg ut som 

fondmotiv i vesentlige siktlinjer i Risør f.eks. ned hovedgaten Kragsgata, eller ut Havnegata.  

Jeg legger ved bildet av modellen for Holmen og oppslag om saken i Agderposten og Aust Agder Blad som beskriver en del av 

problemstillingene 

Allgrønn iverksetter i 2012 prosjektet "Stedskraft" som skal motivere lokalsamfunn, utbyggere, politikere, kommuneforvaltning, 

m.m. til bedre reflekterte beslutninger i stedsutviklingen i utfordringer med ivrige investorer. Dokumentarfilmen vil være en nyttig 

introduksjon til møter og seminarer.  

Beste hilsen og God Jul fra 

Erling Okkenhaug 

19. desember 2011 kl. 12:16 · LikerLiker ikke · 5 

Gro Øymyr Takk. Godt at noen tar kontakt den veien. 

19. desember 2011 kl. 17:56 · LikerLiker ikke · 1 

Christian Ellingsgård Risør Arbeiderparti viser seg høyrevridde i de store sakene og venstrevridde i de små. Det burde ha vært 

både motsatt og ikke minst mer nyansert. Kapitalens forkjørsrett i Holmen-saken ble toppet med brutalt "fellesskapsmotivert" 

konsesjonsoverkjøring av noen i dette tilfellet uheldige eiere, av et nydelig lite landssted i skjærgården langt utenfor bykjernen.  

 

Men fremdeles i fokus: Historien om hvordan fattige Risørs politiske og administrative ledelse tullet bort ca. 45 millioner og 

samtidig frasa seg lokalsamfunnets styringsrett vedr. utviklingen av selve byens rommelige sentrum og store potensial: Holmen 

- Den indre havns bastion, byens baug! Den åpenbare muligheten til å presse Risør ut av mønsteret av forgubbing og 

stagnasjon. 

 

Om bystyrets flertall i 2006 hadde fulgt Knut Hennings forslag om å da realisere forkjøpsretten til Holmen - FØR utformingen av 

ny reguleringsplan, kunne prisen den gang kanskje ha blitt satt til 5 mill. Omregulert og omregnet til masseproduserte 

ferieleiligheter er tomten nå verd kanskje 10 ganger så meget. Det kunne altså ha ligget 45 000 000 i komunekassa nå, og 

lokalsamfunnet kunne fremdeles hatt to hender på rattet. Slik er det ikke i dag, og gjort er gjort. Men å kalle vedtaket om det 

endelige avkall på lokalsamfunnets forkjøpsrett til Holmen"godt" er slik jeg ser det å dra den vel langt. 

 

Nå skal det visstnok bygges på Holmen, men først skal utbyggingsavtalen reformeres. I den opprinnelige avtalen var sentrale 

kriterier at det skulle bygges hotell og annen næring på tomten. "Holmen skal bli en ny levende bydel" osv. Har partiene til 

hensikt å foreslå opphevelse av disse rammebetingelsene? Og i såfall: Hva er argumentene for å la disse kriteriene falle? 

20. desember 2011 kl. 01:34 · LikerLiker ikke · 2 
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Erling Okkenhaug Godt tenkt. Men hvem tror du kommer til å svare på dette? 

20. desember 2011 kl. 01:39 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Christian Ellingsgård Vi satser på Per Kristian Lunden og Viggo Larsen 

20. desember 2011 kl. 01:50 · LikerLiker ikke 

Per Kristian Lunden Reguleringsplan og utbyggingsavtale for Holmen forutsetter hotell, næring og fellesområder. Utbygger må 

fortsatt oppfylle disse kravene og målet er at Holmen blir et hyggelig sted å oppholde seg for alle. For meg er det også viktig 

med variert næringsvirksomhet.  

 

Som politikere valgt i 2011 må vi forholde oss til hvilke muligheter vi har nå, ikke hva vi kunne ha gjort for fem år siden. Det var 

vel neppe i 2006 noe politisk flertall for å kjøpe eiendommen, og regnestykket om at kommunen har gått glipp av 40 millioner 

kroner er uansett veldig spekulativt. 

 

Jeg skal innrømme at saken med konsesjon på eiendommen Langesand var veldig vanskelig for meg og flere andre i 

Arbeiderpartiet. Vi hadde en lang og grundig intern debatt der mange momenter ble spilt inn og der vi til slutt tok sterkest hensyn 

til vårt valgløfte om å verne om boplikten. For ordens skyld så ligger eiendommen nær utløpet av Sørfjorden, innenfor det 

regulerte boligområdet Vestlandsstykket. Det er kortere vei til Risør sentrum enn fra mange av boligområdene på Viddefjell. 

20. desember 2011 kl. 08:32 · LikerLiker ikke · 4 

Dag Jørgen Hveem Bystyret får Langesand-saken opp på nytt ifm. klagesaken. Hvis nei-vedtaket opprettholdes, går saken 

videre til Fylkesmannen.  

 

Mitt håp er at bystyret i klageomgangen sier ja til konsesjon. Jeg har respekt for Ap-valgløftet om boplikt, Per. Jeg har også 

forståelse for at det generelt sies nei bruksendring (etter pbl) fra bolig til hytte, og i forlengelsen nei til konsesjon.  

 

Et bystyre-ja til at en hytte (etter pbl) skal kunne brukes som hytte, er noe helt annet. Dette underminerer selvsagt ikke 

boplikten, har ingen presedenseffekt (enestående tilfelle) og er ikke i nærheten av brudd på noe valgløfte - løftet er jo ikke 

boplikt på hytter!? 

 

Som du vet, Per, ligger Langesand i ytterkant av det regulerte området, og viktigere: Reguleringsplanen endrer (iflg. 

Fylkesmannens vedtak) ikke hytte-statusen for denne eiendommen – det burde vært med i din fremstilling. 

20. desember 2011 kl. 10:36 · LikerLiker ikke 

Per Kristian Lunden Enig i din beskrivelse i siste avsnitt, Dag Jørgen. Ville bare nyansere Christians beskrivelse av "Et lite 

landsted i skjærgården langt utenfor bykjernen." Vi får sikker anledning til å diskutere denne saken igjen. Det var vel ellers 

Holmen-utbyggingen som (igjen) var hovedtema her. 

20. desember 2011 kl. 10:58 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Men Per, dersom ikke det blir noe hotell, da må jo hele planen opp til ny vurdering! Og arkitekturen spiller en veldig 

stor rolle for hvor hyggelig Holmen blir med eller uten næring. Det er viktig med næring i et område med variert arkitektur. Når 

det gjelder bopliktsaken i Sørfjorden, så mener jeg nok at det er riktig å stå på vedtaket siden vi faktisk har boplikt i hele 

kommunen. Verden fungerer bedre dersom regler blir fulgt, så får man jo kanskje heller diskutere om det er riktig å ha boplikt i 

hele kommunen, eller bare i utvalgte områder. 

20. desember 2011 kl. 12:07 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Har Risør Kommune noe garanti for at byggetrinn 1, blokkene på kremtomten, sikrer de overordnede formål 

for hele Holmen. En garanti sterkere enn ord fra spekulanter... 

20. desember 2011 kl. 12:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug For ordens skyld, ordet "spekulanter" har jeg fra folkevalgte Lund (V) i formannskapsmøtet... 

20. desember 2011 kl. 12:15 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 
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Oddvar Mykland Okkenhaug og Øymyr: Er det mulig å få en liten julepause fra alle gjentakelsene? 

20. desember 2011 kl. 12:17 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Ja, dette er ubehagelig Oddvar.. 

20. desember 2011 kl. 12:19 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Neida, ikke ubehagelig, men repetisjonsøvelser bør ha sine begrensninger. I tillegg er det en åpenbar fare for å 

feilberegne sitt publikum. 

20. desember 2011 kl. 12:27 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Jeg mener nå Erling Okkenhaug treffer hodet på spikeren. Å drive en skinndiskusjon som ikke omfatter 

sentrale deler som: Utforming, volum, håndfaste avtaler - der hotellplanene er i det blå, materialvalg, Risørs identitet, blir jo bare 

et spill for galleriet. Og hans og mange andres innsats for å styrke Risør som "Norges peneste sørlandsby" bør absolutt tas til 

etterretning -uansett hvor mange ganger det må bankes inn i endel politikeres og arkitekters hoder:) Hvorfor er det så viktig å 

ødelegge Risørs identitet? Se bare på ARENA amfi i Arendal. Utbygger lovet i sin tid å bygge et annet kjøpesenter på Nedenes. 

Men uten forpliktelser, blir jo sånt bare tomme ord 

20. desember 2011 kl. 13:55 · LikerLiker ikke · 2 

Dag Jørgen Hveem Treffe hodet på spikeren - kanskje samme som å treffe spikeren på hodet? Å treffe "spikeren i hodet" får vi 

håpe ikke passer........ 

20. desember 2011 kl. 15:11 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Gunnarsholmen i Kragerø er nettopp en type positiv anvendelse til glede for fellesskapet. Noe for Holmen?  

Gunnarsholmen  

Gundersholmen kystfort beskyttet Kragerø på 1600- og 1700 tallet, da det var man...Vis mer 

Side: 568 liker dette 

20. desember 2011 kl. 17:31 · LikerLiker ikke · 3 

Stian Lund Ser at Okkenhaug drar meg inn i debatten her,jeg sa vel noe slikt som at Kommunen ikke skulle være 

boligspekulanter.Jeg tar forøvrig avstand ifra all mistenkligjøringen ut av utbygger og Vår egen kommuneadministrasjon.Jeg 

skulle nok ikke brukt ordet spekulant,mente det ikke negativt om utbygger som jeg mener tar en risiko og det håper jeg de får 

godt betalt for 

21. desember 2011 kl. 17:37 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Lønningdal Synes det blir mye kjekling i dette spørsmålet. Kanskje det hadde vært en fordel om debatten ble bare 

konsentrert til sak? Ikke så mye om hvem som sier ting? Føler av og til at det blir VEL personlig..... 

21. desember 2011 kl. 17:51 · LikerLiker ikke · 1 

Dag Jørgen Hveem Enig, Stian, at det ikke er kommunens oppgave å bygge ut Holmen for salg. Et tema som vi forøvrig for 

lengst la bak oss da vi vedtok reguleringsplanen. Og ja, det er faktisk noe spekulasjon og risiko for tap i en slik utbygging; noe 

utbygger forhåpentligvis får betalt for. 

 

Viktig med næringsvennlighet samtidig som sentrale kommunale og andre samfunnsinteresser ivaretas, og det er på dette siste 

punktet at enkelte er uenig med et nær enstemmig bystyre noen år tilbake. 

 
------------------------------------------------ 
 
Erling Okkenhaug 
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 Jeg har laget denne KARIKATUREN for om mulig å inspirere til at NOEN i Risør ber om å få se Holmenutbyggingen slik 
den VIRKELIG vil fremstå i diverse SIKTLINJER i byen: Ned Kragsgata, bort Havnegata, langs Solsiden, fra 
Dampskipsbrygga og videre. Ja da, jeg vet at det ikke kommer til å se ut som på dette bildet. Men strengt tatt så er det 
vel NOENS plikt å lage de RIKTIGE illustrasjonene? Skal man virkelig VEDTA Holmenblokkene uten å se hvordan de 
oppfører seg i bybildet til Norges BEST bevarte kystby? Lykke til med DRØFTINGEN... 

 

 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 16. januar kl. 16:00 

o  

o Gro Øymyr, Christian Ellingsgård og 3 andre liker dette. Erling Okkenhaug Som en liten apetittvekker på hva en 3-D illustrasjon 
kan fortelle. Her er en video fra Kanalselskapet i Arendal: http://youtu.be/v7tGtxYxxQM 

Arendal Byen med vannveiene  

En film av Kanalselskapet for Arendals bymiljø 

16. januar kl. 16:06 · LikerLiker ikke · 1  

Vanja Egeland dersom det bygges "blokker" på Holmen kommer det til å skjemme ut hele byen, det er nå min mening... 

16. januar kl. 18:01 · LikerLiker ikke · 4 

Erling Okkenhaug Meningsutvekslinger om dette ligger også her: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150480733966752&set=a.109031416751.106166.528506751&type=1&theater&n
otif_t=like 

 

Veggbilder  

Jeg har laget denne KARIKATUREN for om mulig å inspirere til at NOEN i Risør ber...Vis mer 

Av: Erling Okkenhaug 

Audun Engh  2005 skrev Aust-Agder blad om initiativet for å få trebyen Risør på UNESCOs liste over Verdens Kulturarv. 
Kulturminner av internasjonal betydning kan få slik status, og dermed regelmessig oppleve en kraftig vekst i turismen. Skal 
trebyen Risør kunne komme på UNESCOs liste, vil UNESCO også vurdere omgivelsene utenfor selve verdensarvstedet, 
sentrum. Helheten er viktig. Etter at et sted har fått verdensarvstatus, vil UNESCO dessuten gripe inn hvis de mener nye tiltak 
truer stedets verdi. De siste årene har UNESCO protestert mot byggeplaner i flere historiske byer. Dresden mistet nylig statusen 
på grunn av en nybygd bro som skadet stedets kvaliteter. UNESCO krever nå at Liverpool skal skrinlegge planer om høyhus, 
ellers kan byens historiske sentrum miste sin status. I Liverpool gjelder det nybygg som ligger utenfor verneområdet, men som 
vil synes fra den gamle bykjernen. Utfra dette kan man konkludere at Risørs sjanser for å oppnå UNESCO Verdensarvstatus 
trolig reduseres vesentlig dersom Holmen fylles med blokker som bryter brutalt med Risørs karakter og forstyrrer viktige 
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siktlinjer fra sentrum. Risør må kanskje velge mellom en bloggutbygging som gir kortsiktig profitt til et par utbyggere på Holmen, 
og en langsiktig satsing på turisme som vil komme hele byen til gode, knyttet til Risørs unike historiske kvaliteter. Man kan ikke 
alltid få i pose og sekk. Les om striden i Liverpool her: 
http://www.guardian.co.uk/uk/the-northerner/2011/dec/05/liverpool-heritage-unesco-london 
AABs artikkel fra 2005 om mulig verdensarvstatus  
http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article1846299.ece 

After Liverpool, the capital's heritage site is being inspected  

www.guardian.co.uk 

Unesco's inspectors are in London following a similar visit to the north west last month over concerns about tall buildings 

16. januar kl. 23:38 · LikerLiker ikke · 2 

Rolf Larsen En svært dårlig "3D" illustrasjon synes jeg. Holmen likker lenger vekk fra havnen. Man vil kun se noe av 
bebyggelsen på holmen i denne siktlinjen. Man vil kun se fronten av bygningene, og ikke ned på holmen slik det vises her. 
"Blokkene" vil ikke ha flere etasjer en mange av byens trehus. Mange byer på UNESCOs liste har nettopp en blanding av nytt 
og gammel stil, klart adskilt slik det blir mellom holmen og bykjernen forøvrig. Rart at ikke det har vært like store reaksjoner på 
den store industrikassa som står der nå.. 

17. januar kl. 01:34 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Fint Rolf. Da regner jeg med at også du vil se utbyggingen i sine riktige perspektiver i viktige sammenhenger. 
PS. Min karikatur er ikke 3D men en klossete fotomontasje i ordets dobbelte forstand... 

17. januar kl. 10:59 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Fra dagens avis: Folk har i disse årene stoppet meg på gaten og gitt positive tilbakemeldinger på ting jeg har 
skrevet. Jeg har alltid bedt de som har hatt sym- pati for mine synspunkter om å skrive i avisen selv. Svaret har som regel vært: 
Er du gal, jeg bor jo her. Dette er den lille byens problem og utfordring ... 

17. januar kl. 12:39 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Her er dagens AAB Merk også den omfattende kronikk fra den forkastede vinner av arkitektkonkurransen for 
Holmen http://db.tt/vnLdhWTN 

17. januar kl. 13:00 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Ruth Aanonsen Homme Jeg skjønner ikke at bystyret gir grønt lys til dette her. Det er akkurat som at det bare "må bygges på 
død og liv!" Og så fort som mulig. Risør må ha vekst, og da må det bygges. Jeg er skikkelig Risør patriot, men kjenner sterkt at 
jeg ikke er for denne formen for Holmenutbygging. Jeg er født og oppvokst her, men gruer for å se den nye Holmen når jeg går 
tur. 

17. januar kl. 18:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Men Ruth, det er ikke over enda.... Det går an å snu! 

17. januar kl. 18:43 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug I politikk må man kunne snekre bakdører, det lærte jeg av min venn Odd Einar Dørum. Noen forslag til 
bakdørdesign? 

17. januar kl. 18:51 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Feks, skap i stedet Holmen om til et sted for fellesskapet med friareal og bystrand. kanskje med stupetårn og 
sjøbad. Se hva Kragerø gjorde med Gunnarsholmen - som er blitt et sted som turister og fastboende setter stor pris på og har 
samme historikk som Holmen: https://www.facebook.com/Gunnarsholmen 

 

Gunnarsholmen  

Gundersholmen kystfort beskyttet Kragerø på 1600- og 1700 tallet, da det var man...Vis mer 
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Side: 568 liker dette 

17. januar kl. 19:13 · LikerLiker ikke · 3 

Sverre Torjussen Eller som "Koigen" ved Hamar: https://www.facebook.com/Koigen 

Koigen  

Her kan alle som ønsker det presentere arrangementer som kommer til Koigen! 

Side: 2794 liker dette 

17. januar kl. 19:15 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Det heter jo designbyen Risør! 

17. januar kl. 19:16 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Ruth Aanonsen Homme Ja, Gro. Vi kan jo håpe og ihvertfall si hva vi mener. Jeg har ihvertfall en drøm om at Holmen kan bli 
noe for oss som bor her, også. Gjerne bystrand og restaurang... 

17. januar kl. 19:21 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr Det er mange i byen som ønsker seg noe annet enn det som er planlagt, skulle ønske de ville si det høyt! 

17. januar kl. 20:40 · LikerLiker ikke · 3 

Vibecke Langfeldt Andersen Har tenkt tanken med Gunnarsholmen selv. Hva har Risør å tilby båtturistene. En havn rett ved 
byens uteliv, mens Kragerø har laget en perfekt havn ved bynære Gunnarsholmen. Har blitt liggende der mange ekstranetter 
pga den fabelaktige tilretteleggingen for familier med både småfolk og tenåringer. Sandstrand, barnebasseng, stupebrett, 
dusjanlegg. Og byen med kino og shopping. 

17. januar kl. 23:46 · LikerLiker ikke · 8 

 
--------------------------------- 

  

  

 Christian Ellingsgård 
Postulatet om nyåpne politiske prosesser, servert av vår nye ordfører Per Kristian Lunden gjennom 
kommunevalgkampen kan, Holmensaken tatt i betraktning, vanskelig karakteriseres som annet enn valgflesk. Saken 
fremstår som avgjort før den er realitetsbehandlet, og argumentene glimrer ved sitt fravær. Tausheten er øredøvende. 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 17. januar kl. 22:10 

o  

o Gro Øymyr liker dette. Erling Okkenhaug Labil habil? 

17. januar kl. 22:33 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Per Kristian Lunden Jeg vil gjerne ha hjelp til å bli en bedre ordfører og lokalpolitiker. Da er det viktig å holde seg med gode og 
konstruktive kritikere. Reguleringsplan og utbyggingsavtale for Holmen ble vedtatt av det forrige bystyre. Dagens bystyre vedtok 
enstemmig ikke å benytte forkjøpsretten. Alt i åpne politiske prosesser. Hva kunne ha vært gjort bedre og annerledes, Christian 
? Min habilitet i saken ble vurdert av bystyret. Ingen fremmet forslag om innhabilitet? Skulle dette ha vært gjort på en annen 
måte, Erling ? 

18. januar kl. 17:25 · LikerLiker ikke · 10 

Erling Okkenhaug Vurderingen av habilitet er gjort av politikere som vil ha gjennomført blokkene på Holmen, koste hva det koste 
vil. Da er det upraktisk med en innhabil ordfører... 

18. januar kl. 17:30 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 
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Oddvar Mykland Det er helt utrolig hva man kan føre i marka av argumenter. Er det virkelig noen som tror at bystyret erklærte 
ordføreren habil fordi de visste at han ville stemme for forslaget om at kommunenikke skulle benytte forkjøpsretten? Og det var 
jo det saken gjaldt. Den meget detaljrike reguleringsplanen ble vedtatt i forrige periode. Du burde holde deg for god for den type 
mistenkeliggjøring, Erling. 

18. januar kl. 18:26 · LikerLiker ikke · 14 

Christian Ellingsgård Flott å se deg i Risørtanken Per Kristian! Aller først: Regulerings- og utbyggingsavtalen vedr. Holmen som 
tidligere ble vedtatt gjelder et prosjekt som avviker markant fra planene slik de foreligger i dag. Sivilarkitekt Oddvar Johansen 
som stod bak vinnerutkastet som disse avtalene tar utgangspunkt i, gir selv detaljert uttrykk for noen av disse avvikene i siste 
AAB. I en åpen lokalpolitisk prosess burde dette ha blitt grundig kommunisert og åpent diskutert i god tid før et ev. politisk 
vedtak om en tillemping av avtaletekstene til utbyggers fordel, noe jeg ikke er alene om å frykte skal skje i nærmeste fremtid.  
Vil her også nevne at jeg aldri har påstått at du formelt sett er inhabil i denne saken. Det jeg i sin tid anbefalte var at du selv 
valgte å erklære deg inhabil med utgangspunkt i din egen henvisning til Jürgen Habermas' ideelle sivile samfunn på din egen 
blogg, der habilitet blir betraktet som en ideell og ikke formell kvalitet. Her tilhørende Habermas' tese om det beste arguments 
rett:  
Fra tilhengerne av Bogens nye prosjektutkast har vi i disse månedene ikke blitt servert andre argumenter enn at hva som helst 
er bedre enn ingenting for Holmen, beskyldninger om konspirasjonsteoretiske villfarelser og formalfeil, samt henvisning til 
klassiske usynlige hender. Forøvrig har argumentene til støtte for Bogens blokker ikke vært å oppdrive. 
Du ber meg om å nevne hva jeg mener kunne blitt gjort bedre og annerledes i den åpne politiske prosessen. Til og med jeg 
innser at toget var gått vedr. en mulig realisering av kommunens forkjøpsrett, og selvfølgelig skal bystyrets flertall respekteres, 
men som kjent så er jo ikke Holmen-saken ferdig behandlet med dette vedtaket.  
Før en ev. revidert utbyggingsavtale blir banket gjennom i bystyret skulle jeg ønske at denne saken, som på godt og vondt kan 
bli av svært stor betydning for Risør-samfunnets overskuelige fremtid, blir behørig belyst i lokalsamfunnet, der resonnementene, 
for og i mot nye konsesjoner for utbygger, åpent blir veid mot hverandre av et ansvarlig og helst en smule visjonært politisk 
lederskap. Dette i god tid før den endelige avstemningen i bystyret. Det er slik jeg oppfatter en åpen politisk prosess. tauset er 
uansett ikke gull her. 

18. januar kl. 22:50 · LikerLiker ikke · 3 

Christian Ellingsgård Oddvar: Habilitetsspørsmålet vedr. ordføreren handlet ikke bare om forkjøpsretten, men såvidt jeg vet om 
hele Holmen-problematikken, inkludert behandling av ønsket om nye konsesjoner fra utbyggers side mht. utbyggingsavtalen. 
Det som av deg og andre blir fremstilt som en "meget detaljrik reguleringsplan" har åpenbart ikke tatt høyde for at prosjektet i 
dag ser markant annerledes ut enn det gjorde da planen ble vedtatt. Den mer ensartede bebyggelsen med sin ekstra 4. etasje i 
front trukket nærmere sjøen osv. er klare indikasjoner på dette. Selv arkitekten, bak planen, Oddvar Johansen, gav klart og 
bekymret uttrykk for dette i AAB tirsdag. 
 
Synes forøvrig establishment behandling av Erling Okkenhaug, som vitterlig vet mer om byutvikling enn de fleste av oss, lukter 
bygdedyr lang vei. Her har det konsekvent dreid seg om å ta mannen og ikke ballen.. Vi burde heller prise oss lykkelig for at han 
i det hele tatt gidder å stille de vanskelige spørsmålene, så lenge Risør-folket ikke ser ut til å være i stand til å gjøre det selv. 

20. januar kl. 11:24 · LikerLiker ikke · 5 

Oddvar Mykland Tror du tar feil. Den konkrete saken da bystyret tok stilling til ordførerens habilitet gjaldt kommunens eventuelle 
benyttelse av forkjøpsretten. Med det vedtaket bystyret da gjorde vedr. habilitet gjelder selvsagt også for senere saker som 
omfatter utbyggingen av Holmen. Trodde ikke det var nødvendig å nevne en slik selvfølegelighet. 

20. januar kl. 13:11 · LikerLiker ikke · 4 

Nina Lønningdal Berømmer Erling Okkenhaug for engasjementet! Strålende! Ildsjeler er det altfor få av. Så trenger jeg ikke vær 
enig med ham i alt, men jeg er fremdeles glad for at han bryr seg! Selvfølgelig skal det være debatt rundt bygging på Holmen - 
den er helt sentral i Risør. Debatt må vi tåle, men den bør ikke bli for personlig. 

20. januar kl. 18:45 · LikerLiker ikke · 6 

Oddvar Mykland Håper Erling får med seg den siste setningen din. 

20. januar kl. 21:58 · LikerLiker ikke · 2 

Christian Ellingsgård  ..er det dét som kalles å bite seg selv i halen? 

20. januar kl. 22:27 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr kjenner at vi er på sørlandet.............. 

20. januar kl. 23:07 · LikerLiker ikke · 2 
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Erik William Lindstøl Berømmer Erling Okkenhaug for engasjementet! Strålende!? feil måte å engasjere seg på mener jeg. 

21. januar kl. 02:39 · Liker ikkeLiker · 3 

Tom Nordahl Det er flere som velger å forholde seg tause i denne saken Christian, deriblant profilerte risørborgere som i andre 
sammenheng villig vekk utbasunerer SVÆRT STERKE meninger om Risørs unike særpreg og egenart i pressen. 

21. januar kl. 12:50 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Angående spørsmålet om å være habil eller innhabil i holmensaken, så får det meg til å tenke på et innlegg i Aust 
Agder blad for en tid tilbake. Spørsmålet var om Per Kristian Lunden var habil eller inhabil. Per Henry Zaal skrev da (etter min 
hukomelse) at hvis Per Kristian var inhabil, så var det saktens mange andre av lokalpolitikerne som også måtte erklæres 
inhabile siden Risør var et lite samfun der alle kjente alle, og forbindelsene ofte ble tette. Ut fra dette så ble det konkludeert med 
at Per Kristian Lunden ikke var inhabil. Men blir inhabilitets spørsmålet liksom bedre for det ??? :-/ 

21. januar kl. 13:10 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Årene med erfaringer fra bl.a. Risør danner grunnlaget for en nyskapende nasjonal bevisstgjøring om 
stedsutvikling: Stedskraft. I dette bildet hører også emosjonelle utfall fra alle kanter og i alle fasonger. Selv de mest uskarpe 
meninger kan lokke frem innhold med betydelig substans. Da vi på 90-tallet kjempet mot Oslo Havnevesens unødvendig 
gigantiske industrihavner "på trappa til Rådhuset" ble det brukt mot oss at vi representerte Oslo Vest og Aker Brygge. Denne 
klisjeen brukte vi harde 4-5 år på å motbevise. Argumentet var at Allgrønn arbeidet mot arbeidsplasser, vekst og at vi ikke 
respekterte fagmiljøene. Vi var til for kapitalen på vestkanten. I dag er alle våre upopulære og "frekke" innspill som f.eks. 
"Bukken og Havnesekken" blitt til en politisk konsensus. I dag har vi æren for at vi initierte denne betydelige endringen for 
bruken av hovedstadens sentrale sjøside.  
Det blir hevdet med tyngde at jeg ikke er fra Risør og at det skal hindre min evne til å forstå byens kvaliteter. Men 50 år som 
sommergjest og de senere tiår ofte til alle årstider i Risør har nok ikke plassert meg i det såkalte establishment i byen...  
Nå skal Holmen bygges ut av en arkitekt som ikke er fra Risør, med investor(er) som ikke er fra Risør, med entreprenør som 
ikke er fra Risør og i all hovedsak fritidsboligkjøpere som ikke er fra Risør. Hvorfor ble det plutselig så riktig å ikke være fra 
Risør for disse aktørene? Takk for alt engasjement i saken til alle og en særlig takk til de som føler seg provosert og gir uttrykk 
for det. Her dannes nye innsikter som kommer godt med.. 

21. januar kl. 13:49 · LikerLiker ikke · 5 

Sverre Torjussen Jeg synes det er prisverdig å fokusere på åpenhet og inkluderende prosesser i feks byutviklingsspm. Idag 
gjøres beslutninger av få enten folkevalgte eller byråkrater. Men det er derfor viktig at det også vises i praksis og ikke blir til "spill 
for galleriet". Mange stemmer ble gitt til andre repr. enn dem som hadde behandlet feks. Holmen. Nettopp med et håp om at 
planene kan endres. Og ikke vise til "lojalitet" til tidl. poltikeres målsettinger. De som vil noe annet må vise dette i praksis. Bare 
på den måten klarer man å bygge troverdighet mellom "pene ord" og faktisk handling og skaper samlende løsninger. Veldig enig 
ofså i spm om inhabilitet. Repr. erklærer seg inhabile hvis de har hatt roller med samrøre. Så håper Risørs nyvalgte repr. forstår 
sitt ansvar og ikke legger skylda på "gamle vedtak". Politikk er og skal være levende. Derfor har vi valg og omvalg:) Åpenhet og 
inkludering er nøkkelen til å finne samlende løsninger til beste for Risør. Og ikke kun for enkeltpersoner på bekostning av Risørs 
identitet og verdier. 

21. januar kl. 14:07 · Liker ikkeLiker · 2 

Erling Okkenhaug Lenke til viktig refleksjon om arkitektur og håndverkstradisjoner fra Helge Værland og om Risør og 
verdensarven fra Audun Engh i dagens AustAgderBlad: http://db.tt/kgzPEKaS 

21. januar kl. 14:12 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Dersom ikke noen gadd å kjempe mot 

21. januar kl. 17:40 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Hvis ikke Risør klarer å holde på den estetsike flotte trehusbebyggelsen blir vi ikke noe spesielt, men bare 
lik alle andre sørlandsbyer. 

21. januar kl. 19:43 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr og da blir det kanskje ikke så atraktivt å komme hit hverken på ferie eller for å bo. 

21. januar kl. 19:47 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Ja uten politisk styring og med folkelig deltagelse og påvirkningsmulighet, går det dit høna sparker. Så viktig at 
våre folkevalgte viser ydmykhet for andre enn kun for dem med mest fra før. Truslene er ofte tomme. Men med overordnede 
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premisser og retningslinjer i byplanleggingen, kan man nå de målsettinger man ønsker. Og det på en mer human og trivelig 
måte. Korsiktig øk. gevinst fremfor langsiktige perspektiver, er det jeg har minst tro på. Men tror helt ærlig også at boplikten er 
det største hinder for Risør:) 

21. januar kl. 19:54 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Jøss, der var vi enige Sverre. Ut med boplikten og inn med bolysten. Lurer på hvordan Risør har klart å få 
Norges flotteste Statoil stasjon i sørlandsstil.. var det utbygger eller politisk påvirkning..? 

21. januar kl. 20:04 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Trehus bebyggelsen og det at Risør er en av Europas best bevarte trehusbebyggelser er snart det eneste vi har 
igjen å bygge videre på Kim Andor. Selfølgelig har vi Trebåtfestivalen, Vilvin markedet og Kammer musikk festivalen, men uten 
Risørs helt spessielle atmosfære som "bakteppe" så er jeg usikker på om de før nevnte festivaler hadde vert så populære. en 
stor del av utstillere og utøvere i disse festivalene kommer ikke bare for å opptre eller vise frem sine produkter. de kommer for å 
få lov til å gjøre det i RISØRS HELT SPESIELLE ATMOSFÆRE. Det er netopp derfor de trives her. Turistene kommer heller 
ikke hit fordi ølet er spesielt billig eller fordi vi har uropføringer av verdens beste senekunst eller fordi vi er verdens beste 
mennesker. De kommer fordi de liker BYENS SÆRPREG. Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å "fornye" og 
"modernisere" Risørs "Fasade" for mye. Når man "sminker opp" noe som i utgangspungtet har sjarm og karakter, så bør det 
gjøres med varsomhet og kun fremheve det som allerede "er der" Bruker man for mye sminke og "kunstig innsprøytinger" blir 
som regel resultatet noe uspiselig og vulgært. 

21. januar kl. 20:14 · Liker ikkeLiker · 6 

Erling Okkenhaug Hvor mange teskjeer skal man måtte bruke Tom? 

21. januar kl. 23:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg vet ikke hvor mye teskjeer det er Erling. men saken kan sees fra flere sider. Jeg forstår arregumentene til dem 
som vil "modernisere" , Jeg kjenner flere av dem som er for planene slik de er i dag. Dette er inteligente oppegående 
mennesker, og jeg kan være enig i mange av deres synspungter ellers, men akkurat når det gjelder utformingen av 
holmenutbyggingen er jeg på kolisjonskurs med dem. Jeg TROR rett og slett at hverken utbygger eller Risør vil tjene på det I 
LENGDEN, og ettersom de hevder å kunne fremi sine synspungter, så forbeholder jeg meg retten til å si hva jeg selv mener i 
denne saken.. Dette skulle jo også være et forum for befolkningsvekst i Risør. Tror du vi kunne få de folkevalgte til å gå inn for 
at det skulle legges ut linker til erotiske filmer via risørtanken ? Det burde skaffe noen flere skattebetalere på sikt. 

22. januar kl. 00:00 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Befolkningsvekst basert på begeistring på alle plan Tom, ikke nødsarbeid.. 

22. januar kl. 00:37 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

 
 
----------------------------------- 

  

  

 Audun Engh 
Fra lørdagen avis:Min artikkel "Må Risør velge mellom blokker på Holmen og verdansarstatus? Jeg vil tiføye at også 
kultursjefens prosjekt for få arkitktstudenter til å tegne kontrasterende nybygg i sentrum vil umuliggjøre eller vesenlig 
redusere sjansene for verdenarvstatus. Helheten er avgjørende, i og rundt bebyggelsen som søker slik status. 
http://db.tt/kgzPEKaS 
LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 21. januar kl. 14:45 

o  

o Karl-Erik Holmquist og Sverre Torjussen liker dette. Gro Øymyr Skulle ønske at ikke behovet for fremskritt ødelegger det 
fortiden har skapt av vakker og harmonisk bebyggelse.........og jeg forstår ikke at folk ikke ser for en liten perle vi har, og at det 
er den som trekker besøkende til byen...... 

21. januar kl. 17:33 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Og en takk for at du bryr deg om vår lille perle og kommer med kloke ytringer i saken! 

21. januar kl. 17:40 · LikerLiker ikke 
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Oddvar Mykland Allerede i 2009 var beskjeden fra Riksantikvaren til Risørs eventuelle planer om å komme på den berømmelige 
lista: Glem det; dere er uten mulighet. Og det har administrasjon og politikere heldigvis forholdt seg til. 

22. januar kl. 20:19 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Og da er det jo ikke så farlig om vi ødelegger det harmonisk vakre........ 

22. januar kl. 21:18 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Vel Oddvar, kanskje vi ikke kan komme på lista, men antikvarer og konservatorer har alikevell bestandig ment at vi 
skal ta vare på byens særpreg. I heftet: Risørs antikvariske registrering 1970-71 skrev Fylkeskonservator Ulf Hamran. Sitat: Vi 
kommer som turister til velpleide gamle byer i Mellom-Europa og har ingen vanskelighetervmed å oppfatte verdien og sjarmen 
ved århundregamle bygninger og trange og maleriske gateløp som blir omhyggelig tatt vare på også i våre dager,-men hva med 
våre hjemlige gamle byer? Tar vi vare på våre egne, tilsvarende verdier? Sitat slutt. Og et annet sted sier han som sant er. Sitat: 
I Risør kan vi følge sjøfartsbyens utvikling fra kirkebygget i 1647 til gjenreisingen av trebyen etter brannen i 1861. Sen 
klasisismens bybilde, den harmoniske reguleringen etter brannen og den fint avbalangserte trebebyggelsen rundt havnen er det 
som i dag gir byen sitt særpreg. Samspillet i dimensjoner, materialer og formspråk har gitt bybildet en skjelden harmonisk enhet 
som står på høyde med det beste som er bevart i Europas bykultur. Måtte Risør få leve videre, uten å bli museum, men også 
forskånet for det visuelle kaos en utøylet utvukling har påført mange norske byer i våre dager. Fylkeskonservatoren i Aust-Agder 
Arendal, 14, juni 1971. Ulf Hamran. Sitat slutt. Leg merke til setningen: Måtte Risør få leve videre, uten å bli museum, men også 
FORSKÅNET FRA DET VISUELLE KAOS EN UTØYLET UTVIKLING HAR PÅFØRT MANGE NORSKE BYER I VÅRE 
DAGER. 

22. januar kl. 21:34 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl iI år 2000 ble det utarbeidet en Stedsanalyse som ble utarbeidet av Aspland Viak på oppdrag fra Risør komune. ( 
Heftet heter " Stedsanalyse for Risør" ) bakgrunnen for dette var at Sitat: Risør bystyre i møte 20.02.97 fattet et vedtak om å 
igangsette arbeid med en miljøestetisk plan for Risør sentrum. Den miljøestetiske planen har bakgrunn i komunens tradisjon 
med å ta vare på bygningsmiljøet i trehusbyen. Kritikk av enkeltvedtak , av tiltak med mangel på historisk forankring og større 
utbyggingsprosjekter nær byen har vært med på å aktualisere ønsket om en miljøestetisk plan. Første fase iplanen er 
stedsanalyse som skal være fundamentet for det videre arbeidet. Sitat slutt Dette heftet henviser også til ordene som Ulf 
Hamran bruker om byen. Det ble altså utarbeidet en miljøestetisk plan? 

22. januar kl. 21:54 · LikerLiker ikke · 1 

Audun Engh Det stemmer at terskelen er høy for verdensarvstatus. For tiden er den 3. verden i fokus, men om noen år kan 
søkelyset bli rettet mot norsk trearkitektur i kystbyene. Både med tanke på UNESCO og verdens reiselivsbransje vil det trolig 
være lønnsomt å sikre at Risør bevarer og videreutvikler det vi vet både eksperter og turister etterspør: Det unike, helhetlige og 
harmoniske. Det tilsier både å si nei til kultursjefens ønsker om "spennende" ny arkitketur i sentrum, og enkelte utbygggeres 
misforståtte tro på at velstående mennesker drømmer om drabantbyblokk når de skal skaffe seg et sted på Sørlandet. 

22. januar kl. 22:01 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Hvis kultursjefen har har ytret ønske om "spennende" ny arkitektur i sentrum, så forstår jeg det ikke helt. Jeg kan 
selv synes det er "forfriskende" med nye "spennende" elementer i for eksempel bildekunst. Forskjellen er at dette ganske enkelt 
kan forandres ved å erstatte kunstverket med et annet. De fleste forstår at dette dreier seg om noe mye mer varig, og jeg håper 
inderlig at det skal mer en EN persons synspungter til for å avgjøre denne saken 

22. januar kl. 22:12 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Tror du har misforstått kultursjefen Audun. Det var aldri snakk om å ødelegge gamle Risør, men å la unge 
studenter med fordomsfrie friske blikk leke med tanken om by-fortetting i en eksamensoppgave. Altså komplett hypotetisk. Kan 
ikke begripe at du finner dette problematisk. Er det ikke et faglig imperativ å alltid være villig til å la de til enhver tid herskende 
teorier stå sin prøve? 

22. januar kl. 22:30 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg tror ikke altid så mye på det"spennende" og nye "monumentale" Noen ganger tror jeg mer på min mor som sa: 
Stol på det enkle ords styrke. Opplev charmen ved en enkel melodi, som trenger overbevisende gjennom uten overflødige 
overtoner. Noen ganger er det enkle og harmoniske det beste. 

22. januar kl. 22:35 · LikerLiker ikke · 1 

Audun Engh I AABs artikkel om studentprojektet omtaler Jorunn Bøe verneplaen som uttrykk for "fordommer" mot "moderne" 
arkitektur, noe hun tydeligvis mener er det samme som modernistisk kontrastarkitektur. Prosjektets uttrykte mål er å utfordre 
verneplanen. Hvorfor ble ikke studentene bedt om å tegne med respekt for den demokratisk vedtatte planen? - "Det dreier seg 
om et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og NTNU og det har tittelen “Ny arkitektur i en historisk treby” og det handler mye 
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om fortetning, opplyser kultursjef Jorunn Bøe.Hun sier også at det er interessant å se hvordan arkitektstudentene løser de 
oppgavene de får. 
 
– De mangler den erfaringsbakgrunnen vi har. Det er nok å nevne verneplanen som et eksempel på hvordan vi ser på byen og 
bygningsmiljøet vårt. Disse unge studentene kommer med friske øyne og har ikke de samme fordommene imot bruk av 
moderne arkitektur i våre klassiske trehusmiljøer, sier Jorunn Bøehttp: 
//www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article5742296.ece?service=print 

Foreslår uten fordommer  

www.austagderblad.no 

Neste høst kan Risørfolk og andre oppleve hvordan nyutdannede arkitekter fra ...Vis mer 

22. januar kl. 22:53 · LikerLiker ikke 

Audun Engh I et brev til meg av 2.11.2007 skrev Jorunn Bøe dette om sitt syn på byggeskikk ved nybygging i Flisvika og på 
Holmen. Hun kaller bruk at tradisjonell byggeskikk "kopiering". Her er hennes argumentasjon for at man aldri igjen skal bygge 
tradisjonelle sørlandshus noe sted i Risør. Dette er uttrykk for en dogmatisk modernistisk arkitektideologi som dessverre også 
endel kulturminnevernere promoterer, jfr pålegget om påbygg til Union Hotel i kontrast: -- " Samtidig står Risør ovenfor store 
utbyggingsprosjekter; områder i utkanten av den verneverdige bebyggelsen, hvor det før var industri, skal nå bygges ut. Her er 
det snakk om både helårs- og fritidsboliger (Flisvika), næring og boliger (Holmen) og næring og boliger (Rutebilstasjonen).Alle 
de nevnte områdene er svært synlige, to av dem fra sjøsiden og det tredje området i innkjøringen til sentrum. Men tross nærhet 
til sentrum, er de atskilt som områder og kan derfor med fordel få et annet arkitektonisk uttrykk enn den gamle trehusbyen. 
Arkitektur er et av de sterkeste synlige uttrykk vi har for den tiden vi lever i; mer enn noe annet signaliserer den samtidens 
retninger og verdier.Småhusene i Risør er et bilde på levekårene folk flest hadde i Risør for hundre og femti år siden, og et 
naturlig resultat av det. Fortsetter vi å bygge i samme stilen i de nye områdene, vil vi ikke vite hvor den gamle bevaringsverdige 
byen slutter og den nye starter. Vi fortsetter å bygge små sørlandshus, selv om bakgrunnen nå er en helt annen. Og det er her 
jeg bruker ordet kopiering." 

22. januar kl. 23:05 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Krevet til fra kultursjefen fra 2007 var skrevet på kommunens brevpapir. Jeg håper hun ihvertfall ikke uttrykker 
synet til dagens folkevalgte. Men spørsmålet er om kultursjefens syn har påvirket utbyggerne i Flisvika og på Holmen til å velge 
arkitekter som tegner noe helt annet enn tradisjonsbasert trebybebyggelse? Har kanskje utbyggerne oppfattet at kontrast ville 
ha større sjanse til å bli godtatt enn lokal byggeskikk? Slikt press fra kommunalt ansatte som går på jobben i det offentlige med 
det siktemål å fremme en privat arkitekturideologi har vi dessverre sett i mange kommuner. 

22. januar kl. 23:22 · LikerLiker ikke · 1 

Gunn Elisabeth Hoaas Kjære vene, det var da ikke måte på da? 

22. januar kl. 23:30 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Hvis Riksantikvaren i 2009 uttalte at vi bare kunne glemme å komme på den berømmelige lista, og at Risør var 
uten mulighet, så prater han om ting han ikke vet om fremtidige sjangser. ( I såfall så må han være bedre en Snåsa mannen)Det 
er som Audun sier helheten som teller. Hvis administrasjon og politikere forholder seg til uttalelsen fra Riksantikvaren og 
"forkludrer" eventuelle fremtidige sjangser, så har de konstruert det som kalles en "selvoppfyllende profeti" Vi har ødelagt 
eventuelle fremtidige sjangser, I og med at vi aldri får prøvd ut om vi engang hadde muligheten, så vil administrason og 
politikere gi en ilusjon av at det var en klok avgjørelse 

25. januar kl. 21:24 · LikerLiker ikke 

vvvvvvvvvvvvvvvvvv 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Audun Engh 

 

Verneplanen for Risør sentrum med tilhørende formingsrettleder finnes i dette dokumentet. Reguleringsbestemmelsene finnes 

på side 19-22.. Verneplanen inneholder en rekke konkrete krav som sikrer at både opprustning av gamle hus og nybygging 

skjer på en måte som opprettholder harmoni og byggeskikk. Dessverre mangler det slike klare regner for områder inntil 

verneområdet, bl.a. Holmen. Her er de vik...tigste punktene som på en utvetydig måte foreskriver tradisjonell byggeskikk. Det er 

disse reglene kultursjefen omtaler som "fordomsfulle", fordi de ikke gir fritt frem for arkitekter til å pådytte fellesskapet deres 

private meninger om hva som passer i Risør sentrum. 
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- " 1.Å bevare og videreutvikle de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle og miljømessige verdier som Risør 

representerer. 

 

-- Bebyggelsen skal beholde eller gis en eksteriørutforming som harmonerer med den opprinnelige trehusbebyggelsens 

særtrekk. Bygningsrådet kan kreve spesiell materialbruk ,detaljering,form ogf argebruk. 

 

-- Bestående bebyggelse skal bevares. Bygningsrådet kan kreve at opprinnelig utseende tilbakeføres etter skade eller ved 

rehabilitering og igangsetting. 

 

-- Ombygging kan skje under hensyntagen til bygningens eget særpreg. Løsninger som må velges må være i harmoni med 

tradisjonell utforming. Det skal fortrinnsvis velges løsninger som tillater at eldre eller opprinnelig utseende kan gjenopprettes. 

 

-- Nybygg tillates når det utformes og plasseres i harmoni med opprinnelige bygningers og miljøs karakter,målestokk og 

tradisjon 

 

-- Nybygg til erstatning for verneverdig bygning som er gått tapt, kan forlanges oppført som kopi av det opprinnelige eksteriør." 

 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=ris%C3%B8r+verneplan&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fw

ww.risor.kommune.no%2Findex.php%3Fm%3Dfil%26m_action%3Dvis%26f_id%3D237&ei=-0jITsr0J6P34QSol-

Ez&usg=AFQjCNEJ2_wUvTddA--aVuR_-HWDpik03wVis mer 

Viderekoblingsmerknad  

www.google.no 

Øverst i skjemaet 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 25. januar kl. 18:14 

 

Nina Hjorth Brekke og Sverre Torjussen liker dette. 

Gro Øymyr Så får vi håpe at Risørs politikere setter seg inn i denne før de tar sin beslutning. 

25. januar kl. 19:00 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Selv om det ikke foreligger klare regler for Holmen i verneplanen, så er det vel ikke noen som vil si at Holmen ikke 

er en vesentlig del av "helheten" Det ville jo være det samme som å si at hvis man har en beskrivelse av et smykke med en 

diamant, og diamanten ikke er med i beskrivelsen, så vil smykket bli like fint om vi erstatter den med tørket leire 

25. januar kl. 19:36 · LikerLiker ikke · 2 

Christian Ellingsgård Audun: Å påstå at kultursjefen omtaler reglene i Risørs verneplan som "fordomsfulle, fordi de ikke gir fritt 

frem for arkitekter til å pådytte fellesskapet deres private meninger om hva som passer i Risør sentrum" er en klar fordreining av 

hva kultursjefen egentlig har gitt  

Audun Engh Det er hva Jorunn Bøe sa til AAB, omstudenten som skal tegne forslag til nybygg i vernesonen:: –" De mangler 

den erfaringsbakgrunnen vi har. Det er nok å nevne verneplanen som et eksempel på hvordan vi ser på byen og 

bygningsmiljøet vårt. Disse unge studentene kommer med friske øyne og har ikke de samme fordommene imot bruk av 

moderne arkitektur i våre klassiske trehusmiljøer, sier Jorunn Bøe.http: 

//www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article5742296.ece?service=print 

 

Foreslår uten fordommer  

www.austagderblad.no 

Neste høst kan Risørfolk og andre oppleve hvordan nyutdannede arkitekter fra ...NTNU i Trondheim ser på Risør, og byens 

arkitektoniske utviklingspotensial.Vis mer 
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26. januar kl. 19:43 · LikerLiker ikke · 1 

Audun Engh Kulrursjefen sier utvetydig til AAB at det å være mot "moderne" arkiektur i vernesoner er et uttrykk for fordommer. 

Med moderne mener hun åpenbart modernisme, det vil si arkitektur som bryter med de utvetydige kravene i verneplanen om 

harmonisk tilpasning ved nybygging, tilbakeføring av endringer og kopi etter brvnn. De som er mot kontranserende arkitektur i 

sentrum har full støtte i reguleringsbestemmelsene. Hvis tilhngerne av verneplanen er "fordomsfulle", innebærer det logisk at 

også reglene i plenen er uttrykk for de samme "fordommene" mot kontrast og brudd. Det er typisk for modernister at de prøver å 

utdefinere sine motstandere ved negative karakteristikker, idette tilfelle "fordommer". Det er et ord som kanskje kan passe bedre 

i innvandrings- enn i arkitekturdebatten. Man kunne alternativt snu på dette, og slå fast at det nettopp er meningen med de 

demokratisk vedtatte reguleringsbestemmelsene at de er en "forhåndsdom" mot byggeprosjekter som ødelegger helheten i 

vernesonen. Jeg er forøvrig gansk sikker på at studentprosjektet i neste runde vil bli brukt i en kampanje for å få gjort 

verneplanen mer utydelig og åpen for arkitekters private fortolkninger. 

26. januar kl. 20:01 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det virker som om forkjemperne for Holmenutbyggingen i nåværende form ikke ser at det er fullt mulig å bygge 

moderne og allikevel ta med momenter fra det eksisterende arkitektoniske uttrykket! Det snakkes om enten kopier av det gamle, 

eller moderne arkitektur, som tydeligvis da må ha flate tak. På min tur ut av byen i dag reflekterte jeg over at Statoil, Rema100 

og ekspert har bygget med skråtak, selv om de bygges med flate tak i resten av landet......... 

26. januar kl. 20:10 · LikerLiker ikke · 2 

Audun Engh Dte har du helt rett i. All honnør til Statoil og Rema. Det finnes flere dyktige arkitekter på Sørlandet som tegner 

tildels store anlegg basert på tre som byggemateriale og med lokal byggeskik som forbilde. Man ser gode eksempler i både 

Arendal ig Tvedestrand. Lokale utbyggere burde gi lokale arkitker en sjanse, spesielt når de tegner i en stil som åpenbart 

verdsettas mer av befolkningen enn betongarkitekturen som er omtrent den samme og like lite begeistringsskapende overalt i 

landet. 

26. januar kl. 20:19 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr En annen sak er jo det faktum at vi til tider har mye snø her nede, og da er ikke flate tak alltid det lureste..... 

26. januar kl. 20:21 · LikerLiker ikke · 1 

Christian Ellingsgård Audun: Sitatene du tar utgangspunkt i (og klart fordreier) handler om å gi arkitektstudenter frie hender i en 

eksamensoppgave, som på ingen måte er noen anbefaling om å rasere verneplanen. Her gis arkitektstudenter frie hender til å 

vise hva de har lært og forstått, og intet annet. I sitatet du refererer til blir det på ingen måte hevdet at tilhengerne av 

verneplanen er fordomsfulle slik du påstår. "Fordom" og "fordomsfull" er forøvrig to svært forskjellige ord. 

26. januar kl. 22:04 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Jeg mener jeg trekker logiske konsekvenser av det hun siteres på: -"Disse unge studentene kommer med friske 

øyne og har ikke de samme fordommene imot bruk av moderne arkitektur i våre klassiske trehusmiljøer". Kontrast er "friskt", 

tilpasset arkitektur er "fordommer". Hun er klar på det. Men et dementi ville.selvsagt vært flott: At det ikke er et utrrykk for 

fordommer å ønske tilpasning fremfor det hun mener er "moderne" arkitketur i verneområdet. Jeg synes forøvrig det er 

påfallende og ganske meningsløst å gi en gruppe studenter frie hender til å ignorere et demokratisk vedtatt regelverk. Hva lærer 

de av å bare utøve egen fantasi? De hadde lært mer av å studere lokal byggeskikk og tegne i samsvar med verneplanen. Men 

dessverre lærer ingen arkitektstudenter i Norge å tegne nye hus som viderefører levende byggeskikk og som samsvarer med 

flertallets ønsker. De oppdras til å se på deg selv som kunstnere, og på folk som ikke liker deres "nyskapende" arkitektur som 

tilbakestående populister som tillater seg å ha egne meninger om noe de ikke har greie på - hvordan de bør leve. Som nevnt er 

det min hypotese at en av hensiktene med prosjektet er å bruke resultatet til å utfordre verneplanen. 

26. januar kl. 22:33 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård  "..Det er nok å nevne verneplanen som et eksempel på hvordan vi ser på byen og bygningsmiljøet vårt". 

Her erklærer kultursjefen faktisk støtte til verneplanen i sitatet du benytter til å "bevise" det motsatte. På det foreliggende 

grunnlag henger din hypotese i løse luften. Uansett: Om formålet er å få til en bedre løsning for Holmen enn slik det ligger an 

nå, så bør skytset rettes mot ganske andre enn kultursjefen eller den samlede norske arkitektstand for den saks skyld. 

26. januar kl. 23:48 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr men en kultursjef må jo passe på hva hun sier i avisen, og jeg har også oppfattet hennes kommentar som at hun 

ønsker noe annet her. Husker da det skulle komme arkitektstudenter for å skrape maling av husene for å bevise at de ikke alltid 

hadde vært hvite.... Da var ønsket å få en litt mer farverik by...... 

27. januar kl. 10:03 · LikerLiker ikke 
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Christian Ellingsgård Ja, Risørfolk var nok litt mer fargeglade før i tiden. På de gamle fotografiene kan en f.eks. se at folk 

dengang gjorde seg stor flid med å male vinduskarmer og gesimser i flotte farger. Hadde vært fint i dag da hele byen nærmest 

forsvinner i snøføyka. Ønsker ikke å være kranglevoren, men synes Audun til tider fremstår vel talibansk i sin verneiver, selv om 

jeg i mangt nesten er enig med ham. 

27. januar kl. 10:23 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Jeg er på linje med Audun Engh og Erling Okkenhaug når det gjelder Risør/ bevaring og arkitektur. Jeg ønsker at 

Risør skal ha hvitmalte hus fortsatt. Før hvitmalingen ble så billig at alle hadde råd til det, var husene malt i oker og en rødfarve. 

Jeg ønsker an arkitektur som harmonerer med Risørs byggeskikk både i skala og form. 

27. januar kl. 11:42 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Det er riktig at husene i Risør engang var mer fargerike, og jeg har forstått at enkelte ønsker dette tilbake. De vil 

ha forandring, men er det bare forandring for forandringens skyld, eller har det en hensikt? Hva mener de blir resultatet av 

denne "forandringen" eller "forbedringen" ? Kanskje det er verdt å tenke gjennom følgende: Risør har blitt kalt den hvite by 

lenge før noen av oss ble født. Utrykket var langsert før det ble skrevet inn i jubileumskantaten i 1923. Siden har det blitt en del 

av "varemerket" til byen. Utrykket " Den hvite by ved havet" er etterhvert blitt kjent langt utover Norges grenser. Turister, 

skribenter og journalister som har besøkt byen i forbindelse med vilvin, trebåt eller kammermusikk festivalen har brukt utrykket 

"Den hvite by ved havet" når de i rosende ordelag har beskrevet den unike atmosfære i en av Europas best bevarte trehus 

bebyggelser i utenlandske tidsskrifter. Reklameverdien er enorm. Det er slikt som bringer nye mennesker til Risør. Alle som har 

studert markedsføring vet at et godt renome kan ødelegges på et øyeblikk, og at det kan ta årevis og bygge det opp igjen. Jeg 

håper dere som er for et mer "fargerikt" Risør kan komme opp med en overbevisende forklaring på hvorfor og hvordan denne 

"fargerikdommen" skal bli til BYENS beste og hvorfor det er ( for byen) mer økonomisk innbringende en " Den hvite by ved 

Skagerak" ? 

28. januar kl. 00:37 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg vil også rette en apell til Risørs ungdom. ( Som jeg har stor tro på) Det er dere som skal overta denne byen. 

Det er dere som skal føre arven videre. Dere bor i en helt unik by med en helt unik historie. Tenk over hvordan dere vil gi byen 

videre til deres barn. 

28. januar kl. 00:41 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Mitt poeng var egentlig at godt vern handler om en aktiv tilnærming sånn helt generelt. At "alt skal være 

som det alltid har vært" er ikke vern, men stagnasjon. Vedr. farger på husene, så er det interessant å se hva Unesco-listede 

Røros, med 1 mill årlige turister, har valgt å gjøre med sin 1800-talls bebyggele. Her har de tilbakeført kontrasterende og 

varierte farger i vinduskarmer og gesimser, nettopp slik de som i sin tid bygde husene gjorde det. Jeg sier ikke at vi 

nødvendigvis må gjøre dette her, men det kan da umulig være galt i et verneperspektiv å prøve å finne ut hvordan byen egentlig 

så ut på fargekartet da den var i sine velmaktsdager.De gamle fotografiene er som kjent bare i sort-hvitt. 

28. januar kl. 09:43 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Christian Ellingsgård skrev: "synes Audun til tider fremstår vel talibansk i sin verneiver", Etter "fordommer" en ny 

utdefinerende, negativ karakteristikk, "talibansk". Mine argumenter dreier seg lite om hva jeg selv mener om stil, det er lite 

interessant for andre. Men jeg har påpekt at det er betenkelig når forvaltningen (kultursjefen) bruker arbeidstid på å undergrave 

et demokratisk vedtatt regelverk for bevaring, særlig ved å si at det uttrykker "fordommer" å være mot "moderne" ny arkitektur i 

verneområdet, dvs. ønske at verneplanen skal respekteres. Dette er i praksis en negativ personkarakteristikk av hennes 

overordnede, de folkevalgte. Kultursjefen er sikkert for at planen skal følges for gamle hus, men kjernen i debatten er kravene 

for nybygg og tilbygg. Arkitektideologien spm dessverre råder vil kraftig motsette seg krav om bruk av tradisjonell , stedlig 

byggeskikk ved nybygg, for å opphettholde harmoni og helhet.. Det skal være "moderne" overalt. Med moderne mener hun 

åpenbart den modernismen som hun og arkitektstudentenes lærere foretrekker, ikke hva moderne mennesker selv ønsker som 

ramme om et moderne liv. De fleste mener tradisjonell byggeskikk er moderne så det holder. Av prinsipp å gå mot bruk av 

tradisjonell, lokal byggeskikk (kalt "kopi", et annet negativt ladet begrep) slik kultursjenfen har gitt uttrykk for, både for 

verneområdet, Holmen og Flisvika, er etter min mening utrykk for en uakseptabel innskrenkning av valgfriheten. Et slikt 

ideologisk begrunnet stilmonopol er høyst umoderne i en tid som hyller mangfoldet. Derimot må det være full anledning for de 

folkevalgte til å vedta et regelverk som stiller krav om tilpasning på et bestemt sted, for å opprettholde dette stedets særpreg. 

Dette er en saklig begrunnet innskrenking av valgfriheten, utfra fornuftige ønsker om å verne kulturverdier og stimulere til økt 

turísme. 

28. januar kl. 09:50 · LikerLiker ikke · 2 

Christian Ellingsgård Beklager at jeg brukte betegnelsen "talibansk" om din verneiver Audun! Jeg syntes jeg var morsom der og 

da, men i etterpåklokskapens lys, så ser jeg at dette nok ikke var tilfellet.Tilgi meg! 

 

Like fullt så mener jeg at du retter ditt skyts i feil retning. "Fordommer" er ikke nødvendigvis et negativt ladet ord, men kan f.eks. 
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være uttrykk for et herskende og velfungerende paradigme. I hermeneutisk forstand er fordommer selve råvaren som ideelt sett 

foredles ved hjelp av skarpe analytiske verktøy, slik en f.eks. sliper en diamant. "Fordomsfull" er forøvrig et ord med klar negativ 

betydning, der en dypere forståelse ikke lenger er ønskelig. At du finner det opportunt å oversette "fordom" med "fordomsfull" 

når du siterer kultursjefen mener jeg følgelig både er tendensiøst og positivt feil, og muligens også begått med overlegg. Mor 

Lille kan ikke flyve. Ergo: Mor Lille er en Sten. 

 

Hva angår Holmen så ser det nå ut som om koalisjonen, ordføreren inkludert, sammen med utbygger, nå ligger lavt for, i løpet 

av noen få uker, kjapt banke en revidert utbyggingsavtale gjennom i bystyret . Vi blir beskyldt for å kjøre en negativ kampanje 

mot folk som endelig forsøker å "få til noe" her i byen. Problemet er heller at tilhengerne av det nye Bogen-prosjektet ikke klarer 

å komme opp med et godt forsvar av planene. Majoriteten ser ut til å forsøke å gjøre overgangen fra Kritt til Bogen til en ikke-

sak. Det er her jeg mener Holmen-debatten nå bør rettes, i stedet for å vri og vrenge på hva kultursjefen en gang i tiden må ha 

sagt eller ikke sagt. 

28. januar kl. 11:03 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Det er ikke sikkert det er lett for kultursjefen å uttale seg i denne saken... 

28. januar kl. 15:31 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Audun Engh Jeg anklages for å ha "oversatt" fordom til fordomsfull, at dette er "tendensiøst og positivt feil", og muligens "begått 

med overlegg". Jeg har i alle samemnhenger sitert intervjuet med kultursjefen, slik at alle selv kan lese hva hun sa. På 

Wikipedia er "fordom" og "fordomsfull" omtalt som sammenfallende begreper. Jeg har med andre ord ikke fordreid innholdet i 

uttalelsen. Å si at noen er styrt av fordommer fremstår her som en alvorlig personlig angrep. http://no.wikipedia.org/wiki/Fordom 

-Jeg siterer: "Fordom er en holdning eller oppfatning basert på mangelfull kunnskap. En fordomsfull holdning gjør en person 

disonibel til å uttrykke antipati overfor personer og menneskegrupper, men også ideer eller objekter. Begrepet brukes vanligvis i 

en negativ beskrivelse av personers holdning basert på gruppetilhørighet. Det kan da gjøres seg utslag i diskriminering.Innen 

personlighets- og sosialpsykologi er studier av fordommer sentralt. Studiene rettes da gjerne mot årsak til fordommer, og tar 

utgangspunkt i kulturelle og sosiale, motivasjonelle, personlighetsmessige og kognitive. Som oftest vil årsaken være 

sammensatt innenfor disse områdene." 

 

Fordom - Wikipedia  

no.wikipedia.org 

Fordom er en holdning eller oppfatning basert på mangelfull kunnskap. En fordoms...full holdning gjør en person disonibel til å 

uttrykke antipati overfor personer og menneskegrupper, men også ideer eller objekter. Begrepet brukes vanligvis i en negativ 

beskrivelse av personers holdning basert på gruppe...Vis mer 

30. januar kl. 12:32 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Jeg er enig med Christian Ellingsgård at det viktige nå er å få stanset Bogen-prosjektet. Men jeg tviler på om Kritts 

plan er noe bedre i forhold til Risørs karakter og byggeskikk. Politikernes ukritiske holdninger gjør at prosjektets kollaps på 

markedet er det man må håpe på, dersom om det skal kunne stanses. At enkelte bysbarn da vil tape penger er av liten 

betydning i et større perspektiv, der Risørs historie og fremtid som unik kystby står på spill. Dette er en nasjonal sak. Jeg har tatt 

opp kulturjefens holdninger for å synliggjøre at utbyggere som vil bryte med Risørs karakter ofte får støtte fra arkitekter og 

tilmed kulturminnevernere. Utbyggerne ønsker brudd med byens skala for å bygge og tjene mer. Arkitekter ønsker brudd med 

byggeskikken fordi de mener det aldri mer skal oppføres nybygg basert på regionens tradisjonelle byggeskikk. Da er blokker 

bra. Lokale aktører som ønsker vekst basert på videreføring av Risørs mest verdifulle kvaliteter må være nøye med hvem de 

samarbeider med. Det finnes både utbyggere og arkitekter som har respekt for tradisjoner, men de er i mindretall. Jeg håper 

noen av dem kan komme på banen hvis Bogenprosjektet kollapser økonomisk. 

30. januar kl. 12:52 · LikerLiker ikke · 1 

Audun Engh Like ille som Bogens arkitektur et forøvrig ett min mening utbyggers fremgángsmåte. Etter massivt lokalt 

engasjement velger utbygger igjen å engasjere en arkitekt som får utvikle et ferdig prosjekt uten noen form for åpenhet og 

medvirkning fra lokalsamfunnet. I vår tid, der åpnhet og deltakelse står i sentrum, er det uakseptabelt at et så viktig 

byutviklingsprosjekt planlegges i dølgsmål, hvoretter politikerne får kniven på stupen: Er du for eller mot vekst? Kommuner bør 

kreve at alle større butviklingsprosjekter starter med en åpen deltakende prosess der alle interesser og ønsker legges frem, om 

man prøver å oppnå enighet om premisser og hovedgrep, før man slipper til arkitekter som mener de selv vet best for alle. 

30. januar kl. 13:03 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det var det med å stille krav til arkitekter/ utbygger og legge forutsetninger for hva kommunen ønsker. Vi får håpe at 

dersom ikke Risørs politikere tør eller ønsker å stoppe prosjektet slik det er i dag, vil den økonomiske krisen vi er på vei inn i 
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stoppe det. Risør er såpass godt bevart på grunn av tidligere tiders dårlig økonomi, det kan se ut som om det er det som skal til 

i 2012 også. Det er betenkelig... 

30. januar kl. 13:07 · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme Jeg er så enig med deg, Gro! 

30. januar kl. 15:02 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Dette er spennende. Er det mulig å oppfatte debatten dithen at mostanderne av Bogen-løsningen er villig til å 

gå for KRITT-løsningen? 

30. januar kl. 18:25 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr nei det tror jeg ikke, i alle fall ikke undertegnede 

30. januar kl. 18:27 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland OK, da har jeg altså mistolket det som jeg så som et lyspunkt. 

30. januar kl. 18:31 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Kritt er et betraktelig bedre stedstilpasset prosjekt enn Bogens. Kritts tegninger (som også ligger til grunn 

for en allerede godkjent reguleringsplan og utbyggingsavtale) har et bedre tilpasset format og er utformet med sikte på å unngå 

den monotone ensartetheten som Bogens prosjekt preges av. Kritts noe lavere bygninger er trukket lengre vekk fra sjøkanten 

enn Bogens, siktelinjene fra byens sentrum er bedre fundert. Her er også lokale samfunnsøkonomiske hensyn ivaretatt på en 

bedre måte enn hva en med god grunn kan frykte i en ev. ny revidert utbyggingsavtale i pakt med utbyggers kortsiktige behov. 

30. januar kl. 20:44 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Akkurat her er vi faktisk enige når det gjelder Kritts tegninger i forhold til det som nå foreligger, men slik jeg 

husker det var en del av de som nå kjemper mot Bogen-løsningen de samme som kjempet mot løsningen Kritt arbeidet frem. 

30. januar kl. 20:50 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Jeg savner variasjon i takvinkler osv også i Kritts løsning. Jeg ønsker absolutt ikke flate tak på husene på Holmen, 

og nekter å godta at det må være flate tak for at det skal speile 2012!!!! 

31. januar kl. 12:03 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Det har vi faktisk forstått at du mener,Gro. 

31. januar kl. 12:58 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Ja men dert er jo bra! 

31. januar kl. 13:16 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Jeg slenger innom av og til fordi jeg føler det av og til må bli kjedelig med det som stort sett er en 

enighetskommunikasjon mellom Engh, Okkenhaug, Ellingsgård, Øymyr og Nordahl. En bra kvintett, men et nokså ensidig 

toneleie. 

31. januar kl. 13:57 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Noen svært få tør, Oddvar.. Og hva gjelder Kritt eller Bogen: Det finnes grader av skrekkelig også... 

31. januar kl. 15:53 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Det er mange av Risørs beboere som ikke er glad for Holmen utvikklingen. Og vi tror ikke flate tak 'kler' 

den flotte byen vår. Og ikke at Holmen skal bygges ut for en hver pris. Vi vil ha næring på Holmen, og at Holmen skal være for 

oss som bor her. Gjerne ny innflytta folk også, selvfølgelig. Men vanlige folk har bare resignert. Det er det som er problemet . 

31. januar kl. 16:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 4 

Christian Ellingsgård Visst kunne diskusjonen vært mer interessant, ikke minst om den tause majoritet hadde kommet opp med 

noen resonnable forklaringer på hvordan de i det hele tatt kan mene at Bogen-blokkene er en bra ting for byen,f.eks. i et 

stedsutviklingsperspektiv - Eller hvorfor de siste ganske radikale forandringene i planene ikke nødvendiggjør en ny saksprosess.  
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Hva angår "enighetskommunikasjonen i kvintetten" så forbeholder jeg meg retten til å spille i min egen sære toneart. Jeg er ikke 

primært opptatt av takvinkler, har ingen sans for disneyfisert nostalgi, og hadde i utgangspunktet helst sett en ikke så altfor liten 

skyskraper på Holmen. På den annen side så har jeg også oppdaget at Erling Okkenhaug har en del gode argumenter som jeg 

tror at også utbygger og koalisjonen, ordføreren inkludert, med fordel kunne ha lyttet litt mer oppmerksomt til. 

31. januar kl. 16:32 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Men Christian, hvem snakker om disneyfisert nostalgi????? Ikke jeg i alle fall.... 

31. januar kl. 19:04 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Slett ikke deg Gro;o) 

31. januar kl. 21:52 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Christian Ellingsgård skrev: "Jeg er ikke primært opptatt av takvinkler, har ingen sans for disneyfisert nostalgi, og 

hadde i utgangspunktet helst sett en ikke så altfor liten skyskraper på Holmen". Det er et ærlig standpunkt å gå inn for høyhus 

med flate tak. Lokaldemokratiet får avgjøre hva som godtas. Jeg har noen kommentarer til uttrykket "disneyfisert nostalgi". Dette 

er en type negativ karakteristikk man ofte hører, ikke minst fra arkitekter både i Norge og andre land. Hensikten å stemple 

tradisjonsbasert byggeskikk som noe mindreverdig og latterlig. Referansen til Disney skal åpenbart si at arkitekturen har noe 

uekte og temapark-aktig over seg. Man sikter neppe til det faktum at Disneykonsernet har oppført en høyst nyskapende 

konserthall av Frank Gehry in Los Angeles. Det er ikke noe saklig grunnlag for å hevde at nye sørlandshus, bygget i solid 

treverk av dyktige håndverkere og basert på velprøvd og verdsatt lokal byggeskikk, har noe sion helst med Disneyland og 

falskneri å gjøre. Tvert imot, slike hus er uttrykk for autentisk, levende tradisjon. Hva er nostalgi? Ordet ble opprinnelig brukt for 

å beskrive «den smerten et sykt menneske føler fordi det ikke er i hjemlandet sitt eller frykter aldri mer å få se det igjen". Idag 

brukes det ofte for å uttrykke en vemodig trang til å holde fast ved tidligere opplevelser og historie. Dette er menneskelige behov 

som ikke bør avfeies og som neppe skader noen. Men ettersom sørlandets byggeskikk i tre er en levende, uavbrutt tradisjon, vil 

jeg ikke regne det som nostalgi å ønske reguleringsbestemmelser på Holmen som sikrer harmoni med eldre deler av sentrum. 

Det er tvert om en fremtidsrettet strategi for verdisikring og -skaping. 

3. februar kl. 12:18 · LikerLiker ikke · 1 

Christian Ellingsgård Godt sagt Audun! Men ikke nødvendigvis rett. Har intet i mot nye sørlandshus i solid treverk, og jeg har 

stor respekt for dyktige håndverkere og lokal byggeskikktradisjon. Jeg har heller ingen problemer med å akseptere ønsket om å 

beholde lokale formater i ny sentral Risør-bebyggelse. 

 

Men når vår egen tids behov og manfoldige utfordringer i nye byggeprosjekter skal presses inn i estetiske og behovsmessige 

rammer fra 1860-tallet, med argumentasjon bygget på estetisk nostalgi, så kommer begrepet "disneyfisering" til god anvendelse 

- Et markant sprik mellom funksjon og utforming. Konstaterer samtidig at du konsekvent fokuserer på hvordan bygningene bør 

se ut, mens du ignorerer det som skal foregå inne i og omkring dem. 

3. februar kl. 13:30 · LikerLiker ikke · 1 

Nederst i skjemaet 

 

 ---------------------------------------------------- 

  

 Nina Lønningdal 

 Hvis jeg forstår at et samfunn er i forandring - og alltid har vært det - så er det lettere å se at fremtiden må være en del 
av fortiden og samtiden. Da snekkene kom - så var det enorm støy - og en stor irritasjon. Nå synes vi at snekkelyden er 
koselig og en del av sørlandskulturen. Ledningsnettet var ikke på Tangen før 1800, og nå synes vi at det er 
sjarmerende at de går på kryss og tvers. Husene var ikke hvite - det er det vi synes er vakkert i dag. Ideen om det vakre 
endrer seg. Og det gir oss de vanskelige valgene vi står overfor i dag. Holmen, Flisvika og hva slags næring skal vi 
satse på? 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 27. januar kl. 19:40 

o  

o Nina Hjorth Brekke, Christian Ellingsgård og 6 andre liker dette. Gro Øymyr Enig i det du skriver Nina, og så er det viktig å ha i 
bakhodet at det som har reddet Risø fra "modernisering" har vært at økonomien var dårlig. Derfor ville det vært leit om det er 
hensynet til økonomisk vinning som går av med seieren i spørsmålet om utbyggingen på Holmen og i Flisvika..... 

27. januar kl. 19:49 · LikerLiker ikke · 2 
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Erling Okkenhaug Opprettholde formatet Nina, uansett ide... 

28. januar kl. 00:53 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Reidun Bentzen At det blir noe på holmen og flisvika må vi bare finne oss i, det kommer til å skje en gang. Utviklingen av byen 
kan vi ikke stoppe, og det er vel ingen som vill det. Men utførselen av arkitekturen, og det gjelder holmen og flisvika er ikke 
Risør verdi. Klart det skal tjenes penger for investorene, det har jeg respekt for. Men utformingen av disse bygg må tenkes 
grundig i gjennom. Det er tomter som er verdifulle for alle i Risør. Så jeg håper de ikke ødelegger disse flotte områdene med 
klosser, og glass. Litt design er vår by verdig. 

 

----------------------------------------------- 

 

Rolf Larsen 

Finnes det klare fellestrekk mellom janteloven og boplikt i Risør? 

Øverst i skjemaet 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 12. januar kl. 19:32 i nærheten av Blindern 

 

Hans Petter Bjerva og 9 andre liker dette. 

Cecilie Axelsen Baer Jepp, men Sandemose skrev Janteloven før han kom til Risør. :) 

12. januar kl. 19:52 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Rolf Larsen Det er mulig, men loven satt seg på mange måter fast i Risør :) 

12. januar kl. 19:56 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Janteloven er nok ikke spesiell for Risør. Den finnes nok i større eller mindre grad i hver eneste by og hver eneste 

gate i hele verden. Hvis man er ny eller turist på et sted så ser man den ikke, men etterhvert som man kommer "under huden" 

på folk så kommer den til syne. 

12. januar kl. 20:28 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Janteloven er egentlig et annet ord for smålighet, misunnelse og sjalusi 

12. januar kl. 20:29 · LikerLiker ikke · 5 

Hans Petter Bjerva Jeg tror nok det er nok at jantelov i "vesenet" boplikt, mer enn det er jantelov i den opprinnelige intensjonen. 

Det som er synd er at den intensjonen, på regelverk siden, ikke ha endret seg siden den ble innført, mens folks bo-mønster og 

dertil mulighet og anledning (både med jobb og kapital) til å bo flere steder har endret seg totalt. Jeg er selv ikke sikker på hva 

som er rett for Risør. Men jeg ser at den stadige uviljen til å diskutere praksisen hindrer oss og står i vegen for en utvikling, som 

jeg tror Risør ville hatt godt av. Så kan man diskutere om man tror en fjerning av boplikt vil gi våre beste eiendommer eiere med 

postnummer som starter på 0. Svaret blir nok ja, på noen få eiendommer, men jeg er sikker på at vi allerede er på veg dit, men 

at vi som by taper mye på vegen ved å ikke se fleksibilitet i vårt regelverk som noe som kan gagne byen. 

12. januar kl. 23:55 · LikerLiker ikke · 3 

Jarle Ørnebo Janteloven er for de som har komplekser. Dette preger Risør å ha. De lager tilstelninger, komiteer, temakvelder 

om hvordan flytte til Risør. Akkurat som ikke alle ville helst valgt å flytte til Risør? Skap verdier uten å legge hindringer ( bl. a. 

boplikt) så flytter næring og folk etter. 

13. januar kl. 00:36 · LikerLiker ikke · 6 

Sverre Aukland København har boplikt. Kan det være fordi Sandemose skrev Janteloven i Danmark før han flyttet til Norge ? 

13. januar kl. 18:41 · LikerLiker ikke · 9 

Gro Øymyr Janteloven handler vel strengt tatt om å holde folk nede, mens boplikten er til for å gi vanlige folk mulighet for å bo i 

boligene i byen og for å sikre helårsbosetting! Jeg har problemer med å seb noe jantelovaktig ved det.... 
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13. januar kl. 20:03 · LikerLiker ikke · 7 

Tom Nordahl Hvis du mener fleksibilitet i regelverket om boplikt Hans Petter,så vil vel det si at enkelte kan ungå boplikten hvis 

vedkommende oppfyller spesielle kriterier? Hva skulle i såfall til for at vedkommende skulle bli fritatt fra boplikten? 

13. januar kl. 20:13 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det er mange opegående mennesker som prøver å finne en måte å skape verdier på i Risør Jarle. Jeg er sikker 

på at disse er svært takknemmelige for gode forslag som er gjennomførbare i praksis. 

13. januar kl. 20:32 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det som undrer meg mer med Risør er at det ofte prates så mye om hvor flott byen er, og det arrangeres 

"sammenkomster" der man blir oppfordret til å fortelle "hvorfor jeg vil bo i Risør". Hvis man skal forbedre en ting, så dveler man 

da ikke for lenge ved det som allerede er bra. Det vil være bortkastet tid bortsett fra i reklame øymed. Bør man ikke heller 

konsentrere seg om det som er dårlig hvis situasjonen skal bli bedre? Det er vel der forandringen skal skje? Så kanskje 

spørsmålet i fremtiden heller bør være: Hvorfor vil du IKKE bo i Risør? da vil det bli noe å ta tak i, og neste steg vil bli "Hvordan 

løser vi dette?" 

13. januar kl. 20:55 · LikerLiker ikke · 7 

Hans Petter Bjerva Tom: Jeg har ikke fasiten på det; men fleksibilitet kan jo ta mange former. Dagens situasjon gir til og med 

fleksibilitet, da folk kan snike seg rundt regelverket ganske greit. Men det er jo ikke den fleksibiliteten vi ønsker, er det det? At 

regelbrudd, selv hvor "små" blir aksepterte. Flere og flere hus her i byen står nå ubebodd; og det er faktisk bopliktens feil, mener 

jeg. Arveutgangen blir mer og mer tydelig, og vi taper terreng for hvert år som går. Det er ofte også de husene som få minst 

omsorg; da de brukes noen uker på sommeren. Og det preger mer og mer av byen. Men den siste er bare en observasjon fra 

meg, ikke noe jeg kan dokumentere. Men for å svar det; hva er fleksibilitet. Vel, det har ikke jeg noe endelig svar på, og ei heller 

full oversikt over. Men i dag er det f.eks. full boplikt i hele kommunen. Det mener jeg er unødvendig. Hva som skal pliktes har 

jeg ikke svar på. Det er mange i dag som forsøker å oppfylle sin boplikt, men som kanskje av familiære eller arbeidsmessige 

grunner må bo utenfor byen, store deler av året. De mistenkeliggjøres veldig fort her i byen, og det er noe av dette Rolf forsøker 

å adressere, tror jeg. Jeg tror vi må finne en løsning som vil fungere for flere, og ikke bare for oss som bor her. Så er spørsmålet 

om vi ønsker å se at dette markedet åpnes for Risør. Mitt svar er ja, selv om jeg ikke har et endelig svar på hvor eventuelle 

grenser skal gå. 

13. januar kl. 22:57 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Jeg har selfølgelig heller ikke fasitten Hans Petter, men jeg tror det kan være nyttig å definere hva vi mener med å 

BO et sted. Det riktig at dagens mennesker sier at de bor flere steder, for eks at de bor i Risør om sommeren og et sted i Spania 

om vinteren. Jeg tror nok kanskje at det som menes med å bo i Risør vil si at de har "hovedsetet" her, og at de skatter til Risør 

komune. 

14. januar kl. 08:29 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det er lett å finne fordeler både for og imot boplikt alt etter hvilken side man ser det fra, og begge sider er 

forståelige. Det jeg ikke liker er ordet "fleksibilitet", Dette vil i praksis ofte si at blir gjordt større forskjell på "Kong Salomo" og 

"Jørgen Hattemaker" , der mennesker med god posisjon og "gode" nettverk som oftest går seirende ut. (Slik er det bare ) Så, 

jeg tror at enten må vi ha en streng boplikt som er lik for alle, eller så må vi fjerne den. 

14. januar kl. 08:43 · LikerLiker ikke · 2 

Carl Erik Wessel Holst Det må tilrettelegges for næringsliv i Risør i større grad, og de bør belønnes som skaper bedrifter som 

kan gi nye arbeidsplasser. Med arbeidsplassene kommer også de som kan bo i Risør hele året. Det er slik idag at mange har 

rutiner på jobben som gjør at de kan jobbe hvor som helst, og jeg har selv flere venner som har slike jobber og kunne tenke seg 

et hus i Risør. De ønsker å jobbe og bo i Risør så mye som mulig, men tør ikke gamble på at de klarer å være her over 180 

dager. 

14. januar kl. 10:13 · LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Vi må skape Bo lyst så kommer det til å være lys i viduene i nabohusene våre, nå er det bare to hus av 

våre 8 naboer som det er lys i iløpet av vinterhalvåret, og det er boplikt. Det blir bedre om det kan være lov å ha et hus som man 

bruker f. eks annen hver uke . Dette gir også økt omsetning til butikker i byen og fir oss gode ringvirkninger. 

14. januar kl. 10:16 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Hvis det var det som ble realiteten så...... Selv bor jeg også med mørke hus rundt meg, problemet i den gamle 

bebyggelsen i Risør er mangel på kontroll, en viss feighet i forhold til å komme med sanksjoner når folk bevisst bryter boplikten, 

og sist men ikke minst at det ikke er boplikt ved arv. 
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14. januar kl. 11:03 · LikerLiker ikke 

Hans Petter Bjerva Gro: Og -der- er vi uenige. For å innføre boplikt på arv er både urettferdig, usosialt og uegnet for Risør. Jeg 

vet at jeg litt lenger oppe også nevnte dette med boplikt-fritak utenfor bysentrum; men jeg er heller ikke sikker på at det er noen 

god ide som permanent løsning, men det kan være et grep i å bevege seg i en ny retning. Det er, i mine øyne ingen god ide, for 

hvorfor skal det være mørke vinduer (for å bruke det begrepet) på Viddefjell eller på Krana, mens byen skal vernes? Det blir feil 

å si at det er i byen vi vil ha lys i vinduene, men at det ikke er farlig på Viddefjell eller på Krana. Det er vel ikke intensjonen til 

reglen!? Jeg er heller ikke glad i ordet bolyst, som nevnes over. Men et vist boansvar, kanskje, er et bedre begrep. Involvere de 

som ikke bor her hele året i lokale aktiviteter og tilbud, få de til å sette pris på utbudet Risør har å by på, og da igjen kanskje de 

finner et vist ansvar i å utvikle byen vår. Lite håndfast, jeg vet, men vi trenger en ny tankegang rundt dette, tror jeg, da dagens 

ubestridte plikt bare er en kjempestor bjørnetjeneste. 

14. januar kl. 12:49 · LikerLiker ikke 

Mona K. Stray Rambo Er litt forundret over definisjonen av Risør i denne diskusjonen. Det snakkes om sentrum og utenfor 

sentrum som er Viddefjell og Krana. Kommunen Risør har vært betydelig større, helt siden 1964. Hva tenker dere om mørke 

vinduer og boplikt i de områdene som den gang ble en del av Risør? Er det ikke så nøye i de områdene eller tror dere at de ikke 

er attraktive som sommersteder? Et annet spørsmål er, hvem skal bestemme hvor folk skal bo? Har vi mangel på hus i 

kommunen, eller mangler vi folk som kan og vil bo her? Har vi attraktive nok boliger eller tomter for folk som kan bosette seg i 

Risør? 

14. januar kl. 13:24 · LikerLiker ikke 

Gerd Langmyr Det er blant politikere og hos samfunnsengasjerte personer en merkelig definisjon på uttrykket byen, Risør og 

kommunen. Også i denne tråden viser etter min mening feil bruk av dette, og jeg stiller spørsmål på hva som egentlig menes. 

Jeg har hørt erfarne politikere stilt spørsmål til kommunens administrasjon under politiske møter som: «- hva gjøres for å få flere 

arbeidsplasser til byen», og andre har sagt at «- vi må ta vare på alle barneskolene i byen». Et godt eksempel på hvor lang 

avstand det er for enkelte var en artikkel skrevet av en av AABs journalister der det sto å lese: «- xx er en ivrig barnetrimmer og 

pendler hver uke fra Hope til byen for å delta».  

Men tilbake til saken: I følge begge trådene fra Rolf Larsen uttrykker både Gro og Hans Petter at det er ikke så viktig med full 

boplikt i distriktet kontra hvor viktig det er for innbyggerne for eksempel på Tangen. Jeg håper ikke det er uvitenhet på hvordan 

kommunen vår ser ut, som gir disse uttalelsene over hvor uviktig det er for et vitalt sted der ute i distriktet eller la meg si 

periferien med å ha lys i husene hele året. Hans Petter sier: «Men i dag er det f.eks. full boplikt i hele kommunen. Det mener jeg 

er unødvendig», og Gro mener at «- En løsning er jo å fjerne boplikten fra Viddefjell og andre boområder sentralt, men beholde 

den for den vernede delen av sentrum. På den måten vil bykjernen være bebodd hele året». Vi som har valgt å bosette oss der 

vi mener er best, og mest sentralt ut ifra aktiviteter og verdier har ingen ønske å få tomme nabohus, på lik linje med 

sentrumsnære områder. 

14. januar kl. 14:52 · LikerLiker ikke · 5 

Gerd Langmyr Hei Tom, det er viktig det du sier i forbindelse med å få de unge til å flytte tilbake til Risør der en bør ha fokus på 

hva som også er dårlig i Risør, og igjen, hva kan vi gjøre med det. På fjerde juledag på Hukken var det en slik samling hvor de 

inviterte kunne komme med spørsmål, kommentarer og hjertesukk på hva Risør må legge vekt på for å friste dem til å flytte 

tilbake til Risør igjen. I år var tema: Risør på godt og vondt, men mest på godt. Spørsmål som - 'hva kan en fokusere på i 

hverdagslivet i Risør, hva er det som fungerer, og hva kan være utfordrende' ble stilt under møtet. Det kom fram både positive 

og negative tanker og erfaringer. Noe må en selv forbedre, noe har med innstillinger å gjøre, og annet kan en synliggjøre og ta 

opp med personer i riktig fora. 

14. januar kl. 15:10 · LikerLiker ikke 

Hans Petter Bjerva Jeg skal ta inn over meg at jeg blander begrepene; men jeg mener samtidig å omtale kommunen under ett. 

Men når man snakker om boplikt og hva som er mulig løsninger i fremtiden, er det i sum fire mulige løsninger, slik jeg ser det. 1. 

At ordningen blir som den er. 2. At den fjernes i sin helhet. 3. At den strammes inn ytterligere og at arv ikke er tillatt, eller 4. at 

man har differensiert boplikt (som endel andre kommuner har gjort, bla. våre naboer Tvedestrand) der man kun har boplikt i 

deler av kommunen. I sammenheng med siste alternativ nevnte jeg Krana og Viddefjell, da om det blir differensiert boplikt, da 

jeg tror kanskje områder i randsonen mot et evt. bopliktområde i byen vil bli attraktivt for en periode. Og ja, jeg er for enten 

alternativ 2 eller 4; bort eller delvis bort. Vegen dit og hvordan det håndteres er jeg ikke sikker på. 

15. januar kl. 12:51 · LikerLiker ikke 

Mona K. Stray Rambo Her jeg bor har jeg mange hyggelige naboer, i arvede hus som står tomme store deler av året, i hytter 

som står tomme store deler av året og helårsboende. Klart vi også liker lys i vinduene, men noen er så snille at de lar det stå på 

utelys når de ikke er der. Men, det er ikke lyset i vinduene som er avgjørende for om naboskapet er godt eller ikke, men kanskje 

ens egen instilling til sine naboer? Har vi en annen definisjon på hva det vil si at en bor i Risør, enn at det skal være lys i 

vinduene? Det kan være at det viktigste for eksempel var å få flere folkeregisterregistrert i kommunen, for økt innbyggertall? 
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Men, der kommer det andre regler, som kan gjøre det problematisk for folk som kan og vil til Risør... Vil det da si at vi ikke 

ønsker at disse menneskene skal bruke så mye tid som de har mulighet til i Risør? 

15. januar kl. 13:11 · LikerLiker ikke 

Jarle Ørnebo Jeg gir meg over. Hva er problemet? Må det være flere registrerte i Risør? Må det være vekst? Må det være lys 

vinduene? Ingen av delene er viktig i seg selv. Det viktigste er god trivselsfaktor for de som er der uten at de føler at de har 

mindreverdighetskomplekser. Virkemidlene er klare: 1. Oppretthold strenge arkektoniske prinsipper i sentrum, 2. Skap fortetning 

utenfor sentrum med kollektive knutepunkter. 3. Bruk Næringshagen og skap flere slike. 4. Fjern boplikt 5. Kartlegg kompetanse 

forbruk av lokal næring. Vi er jo på god vei. Sørg for at kommunen reduserer gjelden og øker sitt handlingsrom. Det går jo 

uansett riktig vei bare en fjerner reguleringsivrige med høy misunnelsesfaktor. 

15. januar kl. 14:34 · LikerLiker ikke · 3 

Gerd Langmyr Mona: Uttrykket lys i vinduene har du sikkert hørt om før, og dekker enkelt sagt at det er folk i huset. Både 

hyggelige folk, fremmende folk, yngre og eldre. Jeg er heller ikke mørkredd selv om utelysene ikke står på. Men mitt hjertesukk 

gikk på hvorvidt, hvor og hvem boplikten bør gjelde for, eller ikke gjelde for. Jeg er blant dem som har stilt spørsmål både til meg 

selv og til andre boplikttilhengere eller motstandere på hva som er det aller beste for kommunen vår når det gjelder for eller i 

mot boplikt. Og da ser jeg hele kommunen vår i dette spørsmålet. Et godt nok fasitsvar er enda ikke kommet. 

Leser jeg tråden og kommentarene over har enhver sin egen overbevisning, man gir sine ytringer, enten om de er seriøse, 

useriøse eller helt feil ut ifra hva en selv mener. Om det er noen som påstår at misunnelsesfaktoren er stor hos enkelte, er det 

fritt fram å påstå det. Jeg tenker da at ved slike påstander er det nærliggende å tro at denne faktoren ligger ganske nært hos 

dem selv. Det blir jo en påstand som går begge veier.  

På min plusside for å være tilhenger av boplikt er befolkningsøkning viktig der innbyggerne skatter til Risør. Det er også viktig at 

helårsbeboere i spredt bebodde strøk har et fellesskap av ulike sosiale og praktiske art. Når det gjelder praktisk art er ikke alle 

som bor i kommunale områder med snømåking, strøing og annet hverdagslige aktiviteter beboere samarbeider om. Når jeg 

tenker sosialt er det noe med den tryggheten et naboskap gir til barn, eldre, alle. Vi som bor i områder der naboskap kjennes 

godt, ser viktigheten i dette.  

Jeg vet konkret om dem som har flyttet hit uten tilhørighet, på grunn av et da etablert aktivt bomiljø. Over en kort periode var det 

aktive stedet redusert fra seks boliger til to med helårsbebyggelse.  

Det jeg mener er at utover områder som Tangen og Kamperhaug er distriktet sårbare hvis det skjer forandring i bomønstret, det 

er det alt for mange som ikke ser eller tenker over.  

Arne Lindstøl sa i et avisintervju i AAB på juleaften at selvbilde til risørfolk er i høyeste laget. Hans inntrykk er at mange 

risørborgere mener at tilreisende bør være glad for at de får lov til å være her. Arne ser jeg på som en klok mann, og han sa noe 

som vi bør ta innover oss.  

Jeg mener at vi bør stille oss spørsmålet på hvilke måte kan vi gjøre kommunen vår attraktiv for at flere flytter hit, betaler skatt, 

gjerne har barn i rett aldersgruppe for at vi igjen kan sikre og gi et best mulig tilbud. Tror da at helårsturister også liker at det er 

lys i vinduene, enten de bor på Holmen eller andre steder i kommunen. Og da lys fra folk som bor i kommunen hele året. 

15. januar kl. 16:05 · LikerLiker ikke · 2 

Christian Ellingsgård De fleste er enige om at vi foretrekker en levende by. Men er egentlig boplikten løsningen? Janteloven og 

bygdedyret handler for meg i all hovedsak om feighet, grådighet og uforstand, noe vi knapt er fritatt for noen steder, selv ikke 

her i den hvite by ved Skagerrak. 

15. januar kl. 17:40 · LikerLiker ikke · 3 

Reidun Bentzen Fem mørke hus, i en radius på 40 m. Hilsen kastellveien. 

3. februar kl. 20:22 · LikerLiker ikke 

Reidun Bentzen Nei seks. 

3. februar kl. 20:25 · LikerLiker ikke 

Hans Petter Bjerva Samme her. 4 hus i utsikten fra stua vår som er mørke stort sett hele året. Som bopliktutvalget kom frem til 

så er 2 av 10 hus i Risør i denne situasjonen. Det er virkeligheten, og ikke som noen her på gruppa skrev tidligere, at boplikten i 

dag er en god garantist for lys i vinduene. Den fungerer ikke som den skal, og vår by mister ett hus ad gangen til arveregelen, 

som igjen gir slitne sommerhus som ikke blir tatt nevneverdig vare på. (det siste gjelder selvsagt ikke alle, men mange hus) 

3. februar kl. 20:31 · LikerLiker ikke · 1 

Reidun Bentzen Enig ned deg, men her er de flinke til å ta vare på husa sine. Men nå har jeg kommet opp i åtte hus. Det er litt 

skummelt som utvikla har blitt, fineste veien i byen(mine ord ) med bare mørke hus . Og da snakker jeg bare om den samme 

radiusen. Godt at det er noen som brenner lys i vinduene. 

3. februar kl. 20:45 · LikerLiker ikke 
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Sverre Torjussen Jeg mener boplikt er en defensiv holdning til det å gjøre en sørlandsby attraktiv. Risør har jo alle kvaliteter og 

trenger ikke tvang for å øke folketallet men incitamenter til å bosette seg i sørlandets flotteste sted:) Boplikt ødelegger byens 

muligheter og fremtidsutsikter:) 

3. februar kl. 20:54 · LikerLiker ikke · 1 

Knut Henning Thygesen For mange hus i Risør er sommerhus, særlig i enkelte områder. Men atskillig bedre enn i tilsvarende 

idyller i Sverige, der de ikke har boplikt. De fleste av disse vintertomme husa er arva og har ikke boplikt. Fjerner vi boplikten vil 

også disse kunne tas ibruk til sommerboliger. Prisen vil øke. Det vil være fryktelig kjedelig. Et variert arbeidstilbud og gode 

helårstilbud og -miljøer i lokalsamfunnet er nok det viktigste for å øke helårsbosettingen, men Risør er såpass attraktiv som 

sommersted at presset for å kjøpe boliger til ferieboliger vil nok vare ved uansett. Boplikt er med på å bremse denne utviklingen 

mot flere sommerhus og redusere bolysten for fastboende. 

3. februar kl. 23:22 · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Presisering; Fjerner man boplikt på alle husa, vil også de som ikke er arva selges på det åpne marked. 

Folk som ønsker seg en feriebolig i Risør, kan kjøpe. Prisene blir høyere, antall tomme vinterhus blir flere. 

3. februar kl. 23:26 · LikerLiker ikke 

Berit Våtsveen Risør er som det nevnes , mer enn Boplikt, Jantelovet ble nok "spikret " i Risør", mange faktorer må nok klaffe 

for å få økt vekst til Risør ROMA BLE IKKE BYGGET PÅ EN DAG) Hilsen innflytter 

4. februar kl. 00:08 · LikerLiker ikke · 1 

Nederst i skjemaet 

 
 
 

_____________________________ 

 

Knut Henning: 

 

I dag er det så godt som ingen entusiasme rundt Holmenprosjektet blant Risørs innbyggere. Vi ønsker helårsaktivtet, næring og 

boliger og en arkitektur som beriker. Rødt har fryktet et skrekkscenario; ferieboliger og en arkitektur som stjeler. Ukeavisa Dag 

og Tid har i dag en lenger reportasje om Holmen, midt i en av Europas best bevarte trehusbyer; 

http://risor.rv.no/?artID=1270&navB=1 

 

Les litt om Risør!  

risor.rv.no 

Dag og Tid hadde nylig denne reportasjen: 

http://risor.rv.no/?artID=1270&navB=1  

risor.rv.no 

Øverst i skjemaet 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 3. februar kl. 17:03 

 

Audun Engh, Sverre Torjussen, Nina Hjorth Brekke og 2 andre liker dette. 

Berit Våtsveen JA til verneplanar og Okkenhaug,,,( er innflytter) 

3. februar kl. 20:24 · LikerLiker ikke · 4 

Rolf Larsen Det kan da ikke være et skrekkscenario at dagens slitte stygge bygninger på holmen skiftes ut med pene 

leiligheter? Forøvrig kjenner jeg en del Risørfolk som er entusiastiske for prosjektet, hvor flere ønsker å bytte eksisterende bolig 

mot moderne leilighet ved vannet. De mest høylydte er de som synes det er ekkelt at mange av disse leilighetene skal eies av 

"rikinger" som bare bor der når de selv har lyst. Det er her janteloven kommer til syne. Faktum er at holmen og flisvika har 
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fremstått som som lite pene deler av Risør i lang lang tid. Vi bør være glad at noen vil gjøre noe med dette. Disse 

byggeprosjektene vil være en god vitaminsprøyte for kommunen med lokalt næringsliv. Det vil skapes nye permanente jobber 

som følge. Eiere av ferieboliger vil føre til økt turisme. Moderne attraktiv boform vil tiltrekke seg interesse for å bo i Risør som 

alternativ til større by. 

4. februar kl. 09:33 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Sverre Torjussen Jeg mener det blir feil å tilgodese ny bebyggelse fremfor den eksisterende og tradisjonelle bebyggelsen. Tvert 

imot må det være det nye som skal tilpase seg omgivelsene og heller ha ulemper fremfor fordeler. At noe idag ikke fremstår 

som byens stolthet, er ingen bebrunnelse for å lempe på verken betingelsene for bosetting eller tillate hvasomhelst. Det er billig 

argumentasjon (tomt argument). Samtidig mener jeg at skremselspropagandaen som boplikttilhengerne forfekter, ikke har rot i 

virkeligheten. Det viktigste for Risør er å fremstå som attraktiv og fleksibel. Og ha en langsiktig satsing på å skape nye og 

bevare arb.plasser. Å være helgependler feks., burde være uproblematisk - men tillates vel neppe pga de særegne norske 

bopliktsbestemmelsene der man gjør folk til lovbrytere uten hjemmel i noesomhelst annet enn skremselspropaganda:) 

4. februar kl. 15:09 · LikerLiker ikke · 2 

Knut Henning Thygesen Jeg er enig med deg Rolf, at det er sterkt ønskelig med noe bedre enn det som er på Flisvika og 

Holmen i dag. Det er ikke det det handler om. Det skal jo ikke så mye til. Derfor er bl.a. jeg og alle jeg kjenner for "en 

utvikling"her. Det vi er uenige om er både det arkitektonisk uttrykket, planløsninen og formålet. Vi ønsker en ny levende helårs 

bydel med mye næring på Holmen. Vi er redd det glipper! Vi er redd de kravene som er satt i reguleringsplan og 

utbyggingsavtale ikke er klare nok, slik at det sikres. Når det gjelder rikinger :_ 

4. februar kl. 17:51 · LikerLiker ikke · 6 

Erling Okkenhaug Det snodige er at mange av "motpartens" argumenter også blir gyldige med respektfull, variert, flerfunksjonell 

og begeistrende bebyggelse. Ingen er vel i mot vekst i Risør? Den ønskede veksten skal tjene byen på mange nivåer. Hvor er 

alle de andre sterke kulturstemmene i Risør som kunne være med å drøfte et så viktig spørsmål i sin fulle bredde. Bare et så 

enkelt ord som variasjon ville forløse Holmen på en bedre måte enn det brutale spekulantforslag som foreligger. 

4. februar kl. 20:20 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Det har flere ganger kommet til utrykk at vi som er imot Holmen utbyggingen slik den ser ut nå nærmest er imot 

forandring og utvikling av Risør. Vi må tilate mer fargerikdom. Se hva de har fått til i andre byer. Jeg er ikke imot fargerikdom. 

Mye av det de har fått til andre steder er fine greier. Det er bare EN stor forskjell. Risør har brukt 90 år ( NITTI ÅR ) på å 

langsere seg som "Den hvite by". Vell, vil vel kanskje enkelte si. Da er det jammen på tide med en forandring. Det skulle ikke 

forundre meg om det også finnes dem som synes det ville være flott hvis vi rettet opp det skjeve tårn i Pisa, malte det rosa og 

kalte det for positiv forandring. Et annet arregument har vært at vi liksom vil stanse utviklingen av Risør. Det er riktig som det 

sies at utviklingen ikke lar seg stanse og Risør har da også vært i konstant utvikling. Tjenna ble fylt igjen. Nytt bygg oppført på 

stedet. Holmen ble flatet ut, Nye skoler og aldershjem ble bygget. Veier utvidet. Nye fortau anlagt osv osv.Vi kan ikke stoppe 

utviklingen, men vi kan FORSØKE Å FÅ UTVIKLINGEN TIL Å GÅ I RIKTIG RETNING, og da helst i en retning som tjener byens 

beste på en atraktiv måte. Det vil inspirere nye mennesker til å besøke byen å kanskje slå seg til her for å skape nye 

arbeidsplasser. 

5. februar kl. 11:18 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl I forbindelse med Holmen utbyggingen så er det forsøkt å skape en myte om at hvis vi ikke godtar planen slik den 

foreligger nå, så vil Risør gå inn i en evig natt av tåke og armod. 

Det blir henvist til hvor trist Holmen fortoner seg for øyeblikket. Enhver utbygging må da bli bedre en dette? Hvis den forfaller 

enda mer vil det kanskje resultere i at ingen vil kjøpe holmen, og hva gjør Risør da? La oss slå fast at det vil ALTID være en 

kjøper til Holmen. Alle vet at Holmen er en uslepen diamant, og en diamant vil den være for all fremtid.Glem det triste og grå 

"skallet" det er beliggenheten og tomta som er den virkelige verdien.På dette fundamentet kan man bygge diamantens fasetter 

som vil kaste nytt positivt lys over Risør hvis det blir utført av dyktige ansvarsfulle fagfolk som ser diamanten ( Holmen ) som en 

del av smykket ( Risør ) i sin helhet. 

5. februar kl. 12:13 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Jeg blir litt lei av at vi som er for boplikt og imot den foreliggende planewn for Holmen ikke ønsker utvikling!!! Jeg 

flyttet selv fra Oslo for endel år siden, og ble her på grunn av den nydelige byen, det levende lokalsamfunnet, og viljen til å ta 

vare på byen som et helårssamfunn! Jeg synes ikke det er pent i Flisvika, men der har eierne latt bygningene forfalle og endel 

av byens befolkning har brukt område som søppel fylling uten at kommunen har kommet med pålegg om opprydding. Derfor ser 

det ut som det gjør i dag! 

5. februar kl. 12:26 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Og til deg Rolf som gjerne vil kunne være i Risør når du har anledning til det, det er hytter tilsalgs på Østebø. At du 

ikke synes det er attraktivt er vel ikke noe godt argument for at vi skal fjerne boplikten! 
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5. februar kl. 12:28 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Jeg mener boplikt - slik den praktiseres på Sørlandet dreper de mindre byene på Sørlandet. man burde helle 

se etter hvordan kan finne incitamenter for å bosette seg. For mange tar dette en stund å gå seg til. Tenker da på feks 

hjemmekontor, pendling og etablering av virksomhet. Blir man møtt med problematisering og byråkrati, velger man bort eller 

flytter fra. Hvor mange Risørpatrioter har ikke flyttet fra byen pga mangel på jobber? er det utvikling? Hva gjør man? Hvilke 

andre virkemidler fins? Jeg tror vi har samme målsettinger:) 

5. februar kl. 12:38 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Innebærer hjemmekontor,pendling og etablering av virksomhet nødvendigvis at man må kjøpe et helt hus? 

5. februar kl. 12:45 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Da jeg kom til Risør var det nesten ingen som dagpendlet til jobb fra Risør. Da jeg begynte å reise til Tvedestrand på 

jobb hver dag i 1981 var jeg nesten alene på veien! Nå er det tett trafikk både ut av og inn til byen om morgenen og om 

ettermiddagen. Det er ikke uvanlig å bo i Risør og jobbe i Arendal. Noen pendler både til Grimstad og Porsgrunn/ Skien! Dette 

er også endel av utviklingen. Det å tro at man kan skaffe arbeid til alle som vil bo i Risør i gangavstand til boligen er utopi! Dette 

med hjemmekontor har vært brukt som eksempel i mang år, men jeg vet ikke om så mange som praktiserer dete her. Og 

dersom dette er så enkelt, da kunne jo folk bare bo her og jobbe f.eks. i Oslo, og bare ta Sørlandsbussen inn til møter og annet 

når det var behov for det. En annenting er at det ikke har vært jobbet mye med en langsiktig målrettet plan for å gjøre Risør til et 

attraktivt sted ¨å bo. det hadde det vært fint om politikerne kunne jobbe mer med! 

5. februar kl. 12:53 · LikerLiker ikke ·  

Sverre Torjussen Selvfølgelig ikke, Tom:) Men det kan bidra til å skape tilhørighet og leie er kostbart. Det er mange aspekter 

som har betydning. Kollektiv- og transportnett er viktig. Så adkomsten til/fra E18 forstår jeg det jobbes med så vi slipper farlige 

situasjoner rundt den kunstige "Skogsholmen":) Og jeg mener den firkantede ordningen idag skremmer bort fremfor å "skape 

liv" hele året. Å tenke nytt, kan være lurt. Feks rundt en noe romsligere praktiseringen av boplikt:) 

5. februar kl. 13:00 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Jeg forstår at mange ønsker en mer fleksibel ordning rundt boplikten, men dersom vi ønsker at folk med vanlig 

inntekt skal ha mulighet for å kjøpe hus sentralt i Risør, så må vi sørge for at prisene holdes på et akseptabelt nivå. Dersom vi 

åpner opp for å kjøpe hus til fritidsbruk, vil prisene øke på grunn av stor etterspørsel og lite marked. Sånn virker jo 

markedskreftene. 

5. februar kl. 13:05 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det jeg er skeptisk til er ordet "romsligere ordning" i forhold til boplikten. Det synes å åpne for inviduelle tolkinger 

av regelverket. Veien er ikke lang til mer utbredt bruk av "kameraderi" Hva skulle i så fall være kriteriene for å "omgå" boplikten? 

For det måtte da vel settes opp noen fornuftige kriterier? Desuten så tror jeg at hvis et menneske kunne bevise overfor de 

folkevalgte at Risør fikk noen titals nye arbeidsplasser ved å omgå boplikten for ett menneske, så spørs det om ikke dagens 

ordning ville vise seg å være mer smidig enn det ser ut som :-) 

5. februar kl. 13:15 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Det høres ut som "fritidsbrukere" er det verste man kan tenke seg. Det slår jo tilbake på Risørboerne selv - 

dersom man må flytte pga utdannelse/jobb og ikke kan flytte tilbake uten å bli lovbryter. Man kan tenke seg at mange ville vært 

fornøyd bare ved å ha et sted å bo og kanskje leie en båtplass. Det må ikke være ved sjøen. Men nærhet er et poeng. Husk at 

mange innen denne gruppa gir positive ringvirkninger. Det kan være at en konsekvent mellomting, kan gi mer tilbake enn 

mange frykter. Og om prisene stiger noe, er dette noe som kommer alle til gode. Hvis verdien faller og/eller husene ikke tas vare 

på er det mer alvorlig. Kanskje kunne flere av huseierne fått bedre støtteordninger til vedlikehold. Jeg mener Riksantikvaren 

burde være en god samarbeidspartner for en slik langsiktig og styrt plan:) 

5. februar kl. 13:24 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Vel Sverre. Dersom noen flytter fra Risør for å få seg utdannelse eller jobb, og så ønsker å flytte tilbake 

permanent, så ville de jo ikke få noen problemer med boplikten? Det med støtteordninger til vedlikehold er interessant. Kunne 

det bli noe å hente der så. 

5. februar kl. 13:34 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Risørs gamle begyggelse er stort sett godt vedlikeholdt. Det har aldri vært et tema med dårlig vedlikehol, så det 

synes jeg er urettferdig argument i forhold til alle de Risørbrboere som pietetsfullt holder husene sine ved like! 

5. februar kl. 13:35 · LikerLiker ikke 
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Tom Nordahl Jeg er enig med deg i at de fleste husene absolutt blir godt vedlikheholdt Gro, men eventuelle støtteordninger 

hadde vel alikevell ikke vært helt på jordet i enkelte tilfelle? 

5. februar kl. 13:41 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Det er jo bra. Men vet dette har utviklet seg til et stort problem i nabobyen Tvedestrand ved havna - som 

samarbeider med Riksantikvaren og Kulturminneseksjonen i AA. Mitt poeng er at de som bor i gamle hus sjelden blir tilgodesett. 

Det er nye prosjekter som blir ivaretatt. Og har også hørt arg. fra Risørboere at de ville flytte fra sine flotte boliger til "moderne" 

blokkleiligheter på Holmen (feks eldre beboere). Og det mener jeg ville vært synd. ser veldig mange av disse feilene gjort i 

Arendal - der jeg bor. der bygger de ned strandsonen med stygge og monumental bebyggelse. Og det ønsker jeg ikke skjer i 

"den hvite by". Det er langt viktigere enn spm om boplikt. 

5. februar kl. 13:44 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Tvedestrand har hatt det problemet i m,ange år. Det dreier seg jo også om at det er hus med leiligheter der eieren 

ofte ikke bor i huset. Forskjellen på de to byene er så stor at det ikke er helt relevant å sammenlikne dem. 

5. februar kl. 13:56 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Støtteordninger hadde helt klart vært et gode! 

5. februar kl. 13:57 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Jeg tror vi er enige om målene men uenige om hvordan noen virkemidler fungerer. Jeg ville laget en 

verneplan og kartlegging over all bebyggelse i Risør - gjerne i samarbeid med historielaget (Risør og Søndeled). Det koster å ta 

vare på gamle hus. Med et så flott utgangspkt som Risør, er det også enklere å få etablere støtteordninger og motta både 

utmerkelser både nasjonalt og internasjonalt - slik Tyholmen og Lyngør har fått. Man bør sette ned en gruppe som samler inn 

mest mulig om hver enkelt bygning og kanske noen trenger mer omsorg enn andre. Samtidig er det viktig å være forsiktig med 

ny og monumental bebyggelse i strandsonen. Det er et stort press fra investorer og privatpersoner som neppe gavner byen på 

lang sikt. Da ender man opp med at strandsonen - som i Arendal - er beslaglagt av næringslivet og monumental bebyggelse. Så 

håper man har dette i bakhodet mtp. Holmen/Flisvika etc. Å rive ned noe som er bygd opp gjennom årtier pga kortsighet, straffer 

seg på alle måter:) 

5. februar kl. 14:15 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det er laget utførlige verneplaner alerede Sverre. Blant annet heftet: " Risør antikvarisk registrering 1970 - 71" der 

det er benhørig og nitidig registrert blant annet strøk og bygninger av atikvarisk/miljømessig verdi. så det mangler ikke på 

dokumentasjon. Der det også står. Sitat: Når Aanensens registrering og forslag til reguleringstiltak nå ligger ferdig, har Risør 

komune oppfylt kravet i Bygnings-loven av 1965, der det forutsettes at komunene skal skaffe seg rede på hvilke kulturelt og 

antikvarisk verdifulle bygninger og bygningsmiljøer som finnes i komunen. Loven gir adgang til å trygge bevaringen av slike 

verdier ved fastsettelse av regulerings-bestemmelser, dispensering fra andre bestemelser, samt regulering til spesialområder av 

kulturell og antikvarisk verdi med særlige reningslinjer for miljøvernstiltak. Sitat slutt. Som vi ser her har komunen både en plikt 

og rett til å ivareta "Spesialområder av kulturell og antikvarisk verdi med særlige retningslinjer og miljøvernstiltak. Jeg vil påstå 

at Holmen har fremtidig kulturell verdi, og at det må kalles et spesialområde. Det er vel kanskje noen i komuneadministrasjonen 

som husker dette heftet, skjønt vi blir jo alle eldre 

5. februar kl. 14:52 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Flott, Tom:) Det er jo et supert underlag for å ta prosessen videre med Riksantikvaren. Gjerne supplere og 

revidere. Ja, Risørs sjøfartshistorie og søsteby til Arendal med kjøpstadsretter fra 1723, er viktig. Historie er langt mer enn bare 

bygninger. Også menneskene, stedets kvaliteter og særpreg. er ganske sikker på at Risør kunne fått til det samme som feks 

Levanger fikk av Riksantikvaren - med ditto gunstige ordninger for å ivareta Risørs historie og innbyggere. Bedre å være føre 

var enn som Tvedestrand - etter snar mtp. unngå forfall av uerstattelige verdier. Og vil tro en slik plan/prosess også skaper 

begeistring og bevissthet hvilken stor verdi byen har på alle måter:) 

5. februar kl. 15:02 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen For info, se: 

http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles%3Baction%3DArticle.publicShow%3BID%3D117393 og 

https://www.facebook.com/pages/Levanger-2011/109213292463045  

Riksantikvaren  

www.riksantikvaren.no 
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Ved utvalgte eksempler fra Riksantikvarens arkiv skal nettutstillingen "Kildene ...forteller" illustrere Riksantikvarens utvikling 

gjennom 100 år. Første del av utstillingen handler om arkivets begynnelse. Flere artikler vil publiseres ut over i jubileumsåret.Vis 

mer 

5. februar kl. 15:12 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det er fremdeles ikke vist perspektiver om Hvordan kassene vil te seg fra viktige ståsteder i byen. Det tør ikke 

Lindstøl & co. Da ville protestene eksplodere. Spekulantene prøver å gjøre som ei and, gli rolig på overflaten og padle som faen 

under vann... 

5. februar kl. 15:28 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen For de interesserte kan Levanger-fredningen hentes fram nederst på siden: 

http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Aktuelt/Fredninger/Eldre_fredninger/2010/ Kanskje man bør tenke helt nytt om Holmen. 

Tenke stolthet og historie og se muligheter? 

2010 : Riksantikvaren  

www.riksantikvaren.no 

Fjærtoftbruket i Berlevåg kommune er fredet av Riksantikvaren. Formålet med fred...ningen er å bevare et kulturhistorisk 

verdifullt anlegg knyttet til kystkultur og gjenreisningsperioden i Finnmark.Vis mer 

5. februar kl. 15:35 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Dette skal politikerne vedta uten å ha sett perspektiver. De må være desperate... 

5. februar kl. 16:14 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Høyden er en ting. Men andre langt mer betenkelige sider som å tilgodese denne planen fremfor resten av 

sentrum med feks fritak av boplikt. Det er jo ren uthuling. Og er så vidt jeg kan forstå lite det tilfører Risør både for besøkende 

og fastboende av kvaliteter som turisme/attraksjoner. Flattaksbebyggelse er ganske flatterende for hva Risør 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. Of tillater man en, blir det forskjellsbehandling osv. Vi har hørt 

det før. Risør har stått imot og håper byen fortsetter å gå mot strømmen. Historien vil dømme:) Dvs de andre 

5. februar kl. 16:26 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Modellen av holmenutbyggingen er større en den ser ut til. Som dere ser på modellen så er bygningene 

tilsynelatende på 4 easjer, men noen av dem står på en "forhøyning" i terenget som kanskje er garsjer. Dette vil st at de høyeste 

bygningene i virkeligheten står 6 etasjer opp fra grunnen. Med en takhøyde invendig på 2.4m pr etasje, så vil det si at 

bygningsmassen vil ha en virkelig høyde fra 10 til 15m fra grunnen slik den ser ut i dag. ( Fra havnivå så vil det bli enda høyere. 

) Hvis vi til samenligning ser på den eksisterende gule bygningen, så ser vi at den er på tre etasjer. Hvis vi tenker oss at det var 

mange slike gule bygninger spredt utover området og at hver av dem var fra en til tre etasjer høyere, så får vi et begrep om 

dimensjonene. Det er ikke puslete greier. Jeg håper jeg har feil i dette. 

5. februar kl. 17:29 · LikerLiker ikke 

Dan-Robert Nicolaisen Noe jeg ikke skjønner med denne diskusjon med "utforming" av husene på Holmen er: 

1: Skjønner at man kanskje må bygge litt større bygninger en normalt i forhold til inntekt/kostnad, men hvorfor da ikke ta 

utgangspunkt i hus som Buene eller andre flotte "eldre" nybygg vi har rundt forbi i Risør. 

5. februar kl. 17:43 · Liker ikkeLiker · 5 

Sverre Torjussen I Arendal opererer man med koter over havflaten. Det er det samme, men over havflaten. For 6. etg bygninger 

er hver etasje ofte ca 3m. Så med 6etg fort 18m. Og dersom man ikke tillater sprenging, og det er ujevn grunn, blir det for 20m 

både sett fra sjøen og fra sentrum. Skal man ta boplikttilhengerne på ordet, blir denne mørklagt hele skoleåret - siden feriefolket 

er bortreist. Jeg synes selv Lyngørporten er en flott måte å slippe turisme til på en koselig måte. Med bokhotell og særpreg. I 

gjeldende forslag er hotellplanene utelatt uten garanti for at det vil bygges senere. Men mener planene ikke er gode, uansett 

5. februar kl. 17:43 · LikerLiker ikke 

Dan-Robert Nicolaisen  2: Hvorfor skal alt på plassen være likt, overalt ellers i Risør, inkludert "nybyggger" område Oterlia, er alt 

ulikt, noe som også er litt av sjarmen spør du meg.... 

5. februar kl. 17:44 · LikerLiker ikke · 1 
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Erling Okkenhaug Hovedpoeng Dan-Robert! 

5. februar kl. 17:45 · LikerLiker ikke · 1 

 
 
----------------- 
 
 
Arne Juell Myklebust 

Det spekuleres på hvordan Holmen vil ta seg ut sett fra byen etter en utbygging. Vi har sett forsøk på å visualisere 
forskjellige utbyggingsalternativer ved hjelp av manipulerte fotografier. Men vi kan også snu spørsmålet å spørre 
hvordan blir utsikten mot byen fra Holmen. Også da kunne vi manipulere fotografier ved å forandre by fasaden. 
Kanskje kunne sentrum manipuleres til en rekke slitne, dår...Vis mer 
LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 1. februar kl. 22:44 

o  

o Audun Tømmerås, Egil Eriksen, Knut Henning Thygesen og 19 andre liker dette. Åsta Hegdahl Jeg også, ideene bak og 
bebyggelsen bør gi noe tilbake til byen som ligger der og gir verdens fineste utsikt! 

1. februar kl. 22:52 · LikerLiker ikke · 4 

Ruth Aanonsen Homme Veldig bra sagt. Veldig enig. :-) 

1. februar kl. 22:57 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Erik William Lindstøl tror ikke byen blir forandret negativt om du bytter ut en svær kran og en sliten hall med noe nytt 

2. februar kl. 11:15 · LikerLiker ikke · 4 

Arne Juell Myklebust Nei, det tror ikke jeg heller. 

2. februar kl. 12:28 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Jeg tror ALLE er enige om at Holmen kan trenge en "ansiksløfting" Erik Wiliam, Spørsmålet hvordan dette "nye" 
skal se ut, og hvordan den nye bygningsmassen vil harmonere den nåværende eksisterende bygningsmassen rundt havnen. 
Derom er det forskjellige meninger som blant anet kommer til utrykk på siden RISØRTANKEN 

2. februar kl. 16:54 · LikerLiker ikke · 1 

Christian Ellingsgård Andre viktige aspekter er hvordan en utgår fra at utbyggingen kommer til å virke inn på byen på litt sikt - på 
den lokale økonomien, sosialt, økologisk, i et stedsutviklingsperspektiv osv. Er Risørsamfunnet tjent med realisering 
utbyggingsplanene slik de nå ser ut? 

2. februar kl. 19:03 · LikerLiker ikke 

Arne Juell Myklebust Mye av spenningen med prosjektet forsvant etter at hotell driften måtte oppgis. Det var mulig å ha mange 
tanker omkring driften av et slikt hotell, som også inkluderte de fastboende. Hotellet representerte et sosialt alternativ med en 
utsikt som også kunne vekke drømmer. Nå føler jeg imidlertid at prosjektet ikke gir noen slike assosiasjoner med tidligere 
aktivitet på Holmen. Skal Holmen bli et bra sted for både fastboende og innflyttere bør det inkludere et element som gjør at flere 
ser seg tjent med at prosjektet fullføres. Holmen burde for eksempel inkludere et kultursenter som viste hva Risør har stått for i 
tidligere tider og hva vi ønsker å vise for framtiden. 

3. februar kl. 12:43 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Godt spørsmål Christian. Et av aregumentene jeg har hørt fra dem som er for dagens utbyggings ide er at det vil 
skaffe flere arbeidsplaser. Vi vet jo at enhver utbygging på Holmen vil gi arbeid til relativt mange mennesker så lenge 
utbyggingen pågår. Det vil være bruk for anleggsarbeidere, snekkere, murere, rørleggere, malere, elektrikere osv osv. Vil disse 
arbeiderne være fra Risør? Kanskje, hvis de kan konkurere i pris med andre firma utenbys. Da må de også eventuelt ha 
kapasitet til et så stort prosjekt. Uansett, så vil arbeiderne kun ha arbeid i de månedene det tar å fulføre prosjektet, og hver 
yrkesgren vil ha arbeid i en forholdsvis liten del av byggeperioden. Først må det eksisterende rives, så må det nye bygges opp. 
Når "skallet" står der, så kommer malere, elektrikere og andre til i riktig rekkefølge. Etter noen måneder er arbeidet over, og så 
står betong anlegget der og skal være en del av Risørs fasade i hundre år fremover. 

5. februar kl. 18:50 · LikerLiker ikke 
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Tom Nordahl Hva kan så Holmen utbyggingen gi tilbake til Risør når det først er ferdigstilt? Når utbyggingen er fullført og 
anleggsarbeiderne har dratt hjem, hva så? Beboerne har flyttet inn, noen fra Risør, andre utenfra. Jeg vil tro at kvadratmeter 
prisen blir såpass høy at det er uoverkommelig for " Jørgen Hattemaker" Vil innboerne handle alt de trenger i Risør? Det tviler 
jeg på. Vil holmen utbyggingen skaffe permanente arbeidsplasser bortsett fra sporadisk vedlikehold og et rengjøringsfirma ( 
Hvis det lokale kan konkurere i pris) Vil Holmen anlegget styrke Risørs renome og være med på å gjøre Risør mer atraktiv 
nasjonalt og internasjonalt? Det vil det hvis det er riktig utført og i harmoni med eksisterende bebyggelse. Hvis ikke vil det være 
store sjangser for at det vil stå der som en skamplett i all fremtid. 

5. februar kl. 19:02 · LikerLiker ikke · 1 

 
 
--------------------------- 

  

  

  

 Ruth Aanonsen Homme 
Ser at Arild Mathisen har skrevet en veldig bra kommentar i dagens AAB. Nå håper jeg virkelig flere av dere politikere 
våkner opp. Dere kan stanse ett Holmen vi ikke vil ha. Vi står i fare for å bygge noe som ikke er bra for byen vår. Vi vil 
ha flere politikere på banen. Må jeg melde meg inn i rødt? Er de det eneste partiet som ser Risør og tør å kjempe imot? 
 
 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 7. februar kl. 08:17 via mobiltelefon 

o  

o Sverre Torjussen, Gro Øymyr, Christian Ellingsgård og 3 andre liker dette. Erling Okkenhaug Rødt har i mange år gjort en 
kjempejobb for å bevisstgjøre om en Holmenutbygging som tjener Risørsamfunnet. Jeg undrer også på hvorfor de andre 
partiene ligger helt flate for forslaget til Lindstøl/Bogen? 

7. februar kl. 09:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Er forklaringen så enkel som at man har villet straffe "kommunistene"? 

7. februar kl. 11:28 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr det er det nok ingen som vil innrømme, men det virket av og til ( ganske ofte) somom det var et poeng å være uenig 
med Rødt. 

7. februar kl. 11:34 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Reflektert og godt innlegg av Arild. Beklagelig at det blir møtt med en fjasekommentar fra Okkenhaug/Øymyr. 

7. februar kl. 12:00 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Men kjære Oddvar, her har jeg fulgt den politiske behandlingen av både denne saken og en rekke andre der det 
faktisk har slått flrer enn meg at det har virket som om det var litt farlig å være enig med Rødt. Det var ikke ment som noen 
flåsekommentar, men en betraktning av sånn jeg har opplevd politikken i Risør under koalisjonens flertall. Så håper jeg selvsagt 
at jeg tar feil........ 

7. februar kl. 12:08 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Beklager å måtte si det, men det synes som dere ser politiske et hvert hushjørne. Jeg har overhodet intet 
behov for å forsvare koalisjonen, men jeg går ut fra at de (som alle andre) stemmer ut fra hva de mener er riktig og best ut fra 
sitt syn og ikke for å straffe hverken kommunister eller andre. Mistenkeliggjøring av andres motiver gir aldri grunnlag hverken for 
godt samarbeid eller gode politiske løsninger. 

7. februar kl. 12:20 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Siden Oddvar mener mitt spørsmål er en "fjasekommentar" ser det ut som om jeg har truffet noe. Jeg skal 
love å "fjase" videre... 

7. februar kl. 12:21 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland DEt skal være "politiske spøkelser rundt et hvert hushjørne". 
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7. februar kl. 12:22 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Her ligger Arild Mathisens innlegg i dagens AAB der han bl.a. etterlyser vernemyndighetene i Holmensaken 
og Audun Engh som spør om det er et åk for Risør å være et kulturminne...http://db.tt/RZJi7IbY 

7. februar kl. 13:14 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Du har ikke truffet noe, men bommet totalt hele veien, fra du startet med mistenkeliggjøring omkring 
øknomiske disposisjoner og frem til idag. Når Knut Henning Thygesen nå har tatt debatten dit den hører hjemme, syns jeg du 
burde følge etter. 

7. februar kl. 13:15 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Bom og treff avgjøres av den som definerer målskiva Oddvar. Temperaturen i debatten om Holmen kommer 
til å redde Risør. Hvis det er mistenkeliggjøring å stille spørsmål om hva tomten på Holmen en gang ble solgt for, så vil jeg 
gjerne ha det stempelet på meg. Vi fant ut (ved egen innsats) at tomteprisen var en million kroner og det er interessant i lys av 
hva Arne Lindstøl nå skal kunne hente ut fra en transaksjon som i sin tid var ment å tjene Risørsamfunnet med 
industriarbeidsplasser. Jeg vil gjerne fortsette å bomme på denne måten Oddvar. Uansett hvor smertefullt det kjennes av 
noen... 

7. februar kl. 13:23 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Bare sånn avslutningsvis: Jeg trodde det var martyr-stemplet du var ute etter........ 

7. februar kl. 13:29 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Trenger ikke det jeg Oddvar. Men byen Risør risikerer et tyngre martyrium... 

7. februar kl. 13:32 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Ja, ja, Erling. Da får du ha en fin ettermiddag. 

7. februar kl. 13:35 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Ja, jeg skal glede meg over at man har gravet frem en praktfull historisk kanalkant i Arendal. Alt godt til deg 
også Oddvar! 

7. februar kl. 14:01 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme Jeg har nå sittet i bystyret en periode. Tror absolutt ikke at neon mener eller stemmer på noe for å 
straffe 'kommunistene'. Synes ikke vi skal henge ut noen. Men jeg oppfordrer flere Risør folk om å være aktive. Vi må få 
politikerne våre til å skjønne hva de er i ferd med å gjøre. De snakker om å rive det gule bygget. Så da kan muligens noen store 
skjemmede 'blokker' også rives,når vi angrer en gang? 

7. februar kl. 16:10 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Ruth Aanonsen Homme Hvorfor er du så sint, Oddvar? Det er bra at folk engasjerer seg. Husk at de gjør det fordi de bryr seg 
om Risør. Så er det lov å være uenig! :-) 

7. februar kl. 16:13 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Oddvar Mykland Slettes ikke sint. Har et håp om at du også kan se litt av ironien og humoren i mine små "stikk". Jeg er like 
skeptisk som mange andre til den siste løsningen for Holmen-prosjektet, men jeg tilhører ikke de som mener at alt annet enn 
småhus a la Tangen er en vederstyggelighet. Da Riksantikvaren besøkte Risør for noen år siden sa han at "uansett hva dere 
gjør på Holmen så IKKE lag en kopi av Risørs øvrige bebyggelse. Jeg er enig i det. Det betyr imidlertid ikke at jeg liker arkitekt 
Bogens løsning, men jeg var litt fascinert av Oddvar Jhansens løsning. 

7. februar kl. 19:02 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Arild Mathisen skrev en glimrende komentar i dagens avis, og jeg stiller samme spørsmål: HVOR ER 
VERNEMYNDIGHETENE ? Enkele ganger får en intrykk av at de er så agresive å vrange at en skulle tro de var født med 
"kjøddsia ut", men her er det tilsynelatende helt stille. 

7. februar kl. 19:57 · LikerLiker ikke · 1 
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Oddvar Mykland De dukker nok opp før du aner det, Tom. er det Hlmen slik den fremstår i dag du vil ha verna? 

7. februar kl. 19:59 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Skal være Holmen 

7. februar kl. 20:00 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Oddvar da...Du kunne godt ha satt smile tegn etter det:-) Nei Oddvar jeg er ( for å gjenta ) IKKE mot utbygging på 
Holmen. Jeg er IKKE FOR å lage en replica av gamle holmen, men vil gjerne at det nye skal harmonere med resten av 
bebyggelsen rundt havna, slik at det "smelter" sammen med det eksisterende på en måte som fremhever byens særpreg. Som 
vi begge vet så må dette gjøres på en nemsom måte. For mye kosmetikk og "silikon" blir fort usmakelig og vulgært. Etter min 
mening, så er ivertfall den eksisterende planen nærmest "uspiselig" Jeg går utfra at det et eller annet sted finnes spesialister på 
hvordan man blander nytt og gammelt best mulig 

7. februar kl. 20:12 · LikerLiker ikke · 6 

Erling Okkenhaug Alt er mulig hvis man er en klok bestiller! 

7. februar kl. 20:17 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Ruth Aanonsen Homme Jeg kan se ironien og humoren , men altså ikke alltid. :-) men da er vi ikke så veldig uenige, da . (Svar 
til Oddvar) Enig med med deg også, Tom. 

 
 
 
------------------------------------- 
 
Tom Nordahl 

Hvorfor er ikke Holmen med i verneplanene i likhet med resten av bebyggelsen rundt havna? Ved første øyekast kan 
det virke underlig at Holmen til nå ikke er tatt med i vernenplanen i likhet med resten av bebyggelsen rundt havna i 
Risør. Grunnen er nok at det ikke har vært naturlig å tenk...Vis mer 
LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 7. februar kl. 19:46 

o  

o Karl-Erik Holmquist, Kari Marie Bendixen Paulsen, Christian Ellingsgård og 6 andre liker dette. Tom Nordahl Ja Martin. Der var 
det milø :-) E husæ de snakka om Juels dritfjærnæ. Det var den do som var "oppgradert" til mer "moderne" standard. 
Opprinnelig var det flere seter på rekke med en skråstilt renne under som var felles for heile dorekka. Før en starta sitt 
"fornødne", så måtte en starte ei spylepompe som fikk transposrtert sakene til havs. Det hente at den som satt i den "øvre" 
enden tente på en tvistdott og lot den flyte med strømmen under de andre setene. Hvis en ikke passa på da, så kunne det 
hende at "stellet" så ut som reine branntomta når en kom hjem. 

7. februar kl. 21:53 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Å ein ting te Mætin. Når det gjellæ utbygginga, så vil e inte si e e pessimist. E vil hellæ si at e e ein optimist me 
ærfæring :-) 

7. februar kl. 21:58 · LikerLiker ikke · 1 

Åsta Hegdahl Det var fine betraktninger, Martin og Tom! De gir perspektiv inn i debatten. 

7. februar kl. 22:30 · LikerLiker ikke 

Åsta Hegdahl Det er virkelig snakk om bruksendring av arealene som dere påpeker!! 

7. februar kl. 22:40 · LikerLiker ikke 

Heidi Hødnebø Et hardt liv på Holmen, skjønner jeg Tom-:) Jeg støtter Martin i hans antagelser, takk for innføringa i Holmen- 
Badskjærholmens historie. Men du hadde ikke med historia om smørknivene, Martin. Den var morsom. 

 
 
 
 
------------------------------------------ 
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Knut Henning Thygesen 

Torsdag skal flere av de politiske komiteene diskutere et forslag fra rådmannen der han foreslår å ta innigjen et punkt i 
utbyggingsavtalen for Holem som ble tatt ut av Koalisjonen etter ønske fra Utbygger for et år siden. Omkamp er 
skrevet i anførselstegn i denne artikkelen, for egentlig er det på sin plass å se på avtalen med nye øyner ett år siden 
den ble vedtatt, men ennå ikke underskrevet! http://risor.rv.no/?artID=1275&navB=1 

”OMKAMP” OM ”BENKEFO SLAG” OM HOLMEN  

risor.rv.no 

Da Utbyggingsavtalen for Holmen ble behandlet i Risør bystyre for ett år siden, (2701 2011) måtte innstillingen fra 
Hovedutvalget for plan miljø og tekniske tjenester som bygget på Rådmannens innstiling vike for Utbyggers og Koalisjonens 
”benkeforslag” 

 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 7. februar kl. 09:04 

o  

o Karl-Erik Holmquist, Hege Birgitte Skaar Bower, Tonje Berger Ausland og 3 andre liker dette. 

o  Gro Øymyr Det var da godt. Jeg håper hele avtalen blir revidert. 

7. februar kl. 11:33 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Det du peker på her er viktig. Dette går rett og slett på hvilke forpliktelser partene skal ha. Hvis utbygger 
fortsatt er opptatt av å gjennomføre prosjektet burde de endringer som foreslås ikke by på problemer å si ja til. 

7. februar kl. 11:57 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme At det ikke blir hotell, må jo være grunn god nok til å se på hele planen på nytt. Stå på! 

7. februar kl. 17:57 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Jeppe Jul Nielsen Hotell på Holmen, 2 hotell i byen! Er det virkelig noen som tror dette var noe annet enn en sukkerbit for å 
slippe boplikten? 

7. februar kl. 18:46 · LikerLiker ikke · 4 

Hans Ellef Høie Bra tiltak av Rådmannen! Stå på! 
 
Hans Ellef 

7. februar kl. 21:09 via 
e-post

· LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Og hva med Kritt sin spektakulære glasstunnel under vann? Og hva skal være ideen på Holmen som setter 
Risør på kartet? Bløff fra ende til annen. Det begynner å gå opp for ganske mange i Risør etter hvert. Tiden er inne for å se på 
Holmen med helt nye og friske øyne. Så får heller byen lage en innsamling til Lindstøl som har brukt millioner på ingenting. 

7. februar kl. 21:21 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 4 

Gro Øymyr og jeg minner om de andre sukkerbitene: Lydstudio i Flisvika og rehabiliteringssenter på Østebø....... At det ikke går 
an å lære å ble litt mer kritisk. Dersom noe virker for godt til å være sant, så er det ofte det!!!! 

8. februar kl. 11:53 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Igjen, Erling. Er det ikke mulig å skrive et innlegg uten harsellering, denne gang om en offentlig innsamling til 
Arne Lindstøl. Krasse debattslag kan være artig og nyttig, men slag under det berømmelige beltestedet burde du holde deg for 
god til. 

8. februar kl. 12:02 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Og du skal vel ikke være alene med å leke deg i ironi og humor, Oddvar.. 
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8. februar kl. 13:52 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Selv ytringsfrihetens ytterste grenser forbyr meg å karakterisere måten du omtaler Arne Lindstøl på. Nedrig, 
simpelt er i nærheten av dekkende. Og det har ingenting med selve saken å gjøre, men er et rent personangrep. Flere mener at 
du har sterke nk saksargumenter til å holde deg for god til dette. 

8. februar kl. 13:52 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Ironi og ondskap er ikke det samme, kjære All Grønn-leder. 

8. februar kl. 13:54 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Arne Lindstøl tåler sikker det meste. Han gikk, som du selv var vitne til Oddvar, tøft ut mot meg i AP-møtet før 
jul. Jeg har ikke behov for å definere denslags som ironi eller ondskap, nedrig eller simpelt personangrep. Å sammenligne meg 
med diktatorer og despoter fra historien slik Lindstøl gjorde er ikke småtteri det heller. Det traff ikke spesielt hardt, så det er 
sikkert derfor jeg lever trivelig med den opplevelsen. 

8. februar kl. 14:29 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Jeg synes du bør holde deg til planene og temaet, Oddvar. Å kuppe debatten blir bare dumt. Om du liker 
planen på Holmen, eller selv har øk. interesser, vet ikke jeg. Men synes du bør si din mening om planene og ikke personer uten 
øk. føringer men som er Risør-patriot. Det er vel ikke lite det, vel! 

8. februar kl. 14:42 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Hvis du hadde fulgt med i timen, ville du ha oppdaget at jeg helt klart har sagt at jeg er ytterst lite begeistret for 
Bogens løsning, men har større sans for den løsningen Kritt Arkitekter kom med. Jeg mener også at utbygger må klargjøre hva 
de vil bruke det avsatte næringsarealet til nå som bygging av hotell synes uaktuelt. Dette og mer til har jeg skrevet om i 
tilknytning til innlegg fra Knut Henning Thygesen. Jeg har med andre ord holdt meg til saken, men samtidig tillatt meg å gi 
uttrykk for at jeg synes Erlings angrep på Arne Lindstøl er usmakelige. 

8. februar kl. 15:08 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Sånn kjekling som dette har også en god funksjon i sitt slitsomme vesen, gudskjelov. Slik spontan 
fjesbokpreik åpner en mengde nye rom for tolkning av undertekst. Å få lirket trollet ut av skapet vil tjene Risørs bymiljø på sikt. 
Jeg tar derfor på meg denne for noen upopulære frakken, vel vitende om hvilke konsekvenser det kan ha. Jeg er ikke redd for 
følelsesladete utblåsninger i en så viktig og betent sak enten de kommer fra meg eller andre. Derfor, takk til Oddvar og 
engasjerte som bryr seg på alle tenkelige måter. Det er demokrati på cybertorget det... 

8. februar kl. 15:24 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland DEt viktig at enhver trives i sin frakk, ja.... 

8. februar kl. 15:27 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Problemet med den usaklige fremstillingen din, Oddvar, av høyst legitime bekymringer, er at det skremmer 
bort en del debattanter og man mister fokus. Så derfor vil jeg oppfordre DEG til å tenke over det. Erling trenger ikke det fordi 
han er både saklig og har innsikt i både denne og andre planer. 

8. februar kl. 17:22 · LikerLiker ikke · 3 

Oddvar Mykland Jeg går ut fra at vi kan være enige om at påstandene om hvem som er saklig eller usaklig er basert på et høyst 
subjektivt syn. Og slik må det vel også bli i en debatt der synspunkter prøves mot hverandre. 

8. februar kl. 17:50 · LikerLiker ikke 

  

 ---------------------------------- 

  

 Alternativer 

Bård Lyberg 
Undres og forundres... 
 
Sitter her og undres. Å undres er vel det jeg bør begrense meg til. Er jo som "skårunge" å regne, med kun et drøyt år 
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som borger i vakre Risør. Jeg forundres over rykter om generasjoners fartstid, før man bør ha meninger om byen og 
dens utvikling. Minst. Men skitt au, sikkert bare rykter, forundres gjør jeg lell og røster savner flere røster. Så hvorfor 
ikke. Altå, jeg forundres. 
 
Jeg forundres over min forelskelse i byen. Bare etter et par vilkårlige besøk. Og den overaskende korte tiden jeg brukte 
på å bestemme meg for å flytte hit ned. Etter over 50 år i, rundt, in og ut av Oslo.  
 
Jeg forundres over hvor fort jeg jeg tilpasset meg livet her, trivdes, og ble oppmerksom på planer og debatten rundt 
Holmen. Ble forundret over argumentene om at oslofolk ville ha lettstelte leiligheter, i tett beliggende og like blokker, 
med fiskemuligheter fra terassen, innsyn mot byen, og kort vei til Polet. 
At oslofolk kanskje ikke ville ha et lite torg ut mot havet, med liv og røre. Hvor man en varm sommerkveld kunne ta et 
glass rødvin med nye bekjentskaper, på en av kafeene, før man vandret hjem etter et kveldsbad på bystranda. Før 
rødvinen må vite.  Eller rusle rundt og slå av en prat på en vakker bred promenade rundt Holmen.  
 
På Rådhuset kunne jeg endelig beskue planene i en modell. Tilpasset Risør? Vel. Modellen var jo delvis hvit. 
Jeg undret lenge over hvilken bydel i Oslo man hadde brukt kakespaden på, delt et passe stykke og plassert nensomt 
ned på Holmen. Kunne vel vært hvor som helst. Lysaker kanskje. Når man har vært bosatt, i eller rundt Oslo, kunne 
modellen gi assosiasjoner. I beste fall frembringe hjemlengsel. I værste fall grøssninger.  I sedate 8 knops fart, i en 
sjekte inn Stangholmsgapet, med en torsk eller to. Tangen og Risør til venstre, Solsiden forut og Lysaker til høyre. 
Babord og styrbord og slikt lar vi ligge. Har knapt lært å kjøre dævelskapen. 
 
Det som forundrer med mest er kanskje de lokale polikeres taushet. Selvfølgelig med hederlige untak. I sterk kontrast 
til dager i høst. Når det daglige brød skulle hentes fra ICA. I kanossagang over Torget, mellom ivrige lokalpolitikere på 
stemmejakt. Joda, uansett vær og vindforhold. Med løsninger på alle verdens utfordringer og Risør sine i særdeleshet.  
Jeg undres over hvorfor ingen av de samme politikere fra "mitt" parti, og for så vidt "andres", nå forsøker å 
overbevise meg om det fortreffelige ved at en eller annen fra Lysaker, eller der omkring, skal tegne og bygge Lysaker, i 
Risør. Gi oss gjerne de gode argumentene her på Risørtanken.  I alle fall noe mer vektig enn at "da skjer det i alle fall 
noe der ute". At de kan komme med argumentene som overbeviser meg om at oslofolk, gjerne fra fra Lysaker, blir så 
henført av Lysaker i Risør at de flytter hit. Jeg er så fersk her at jeg er mottakelig for argumenter bare man prøver. 
Underlig at jeg kanskje er så naiv at jeg tror det er det unike som lokker folk, også fra Lysaker, ned hit til den perlen jeg 
valgte for et år siden. 
 
Når jeg nå av og til får besøk "hjemmefra", av folk som aldrig har vært her før, forundres jeg slett ikke når de utbryter: 
"Gud, for en vakker by, jeg skjønner godt at du har bosatt deg her"  Jeg ville bli meget forundret om noen her nede 
ønsker at jeg, om noen år, av de samme personene, får høre: "Skjønner jo at du flyttet hit, er jo nesten som hjemme". 
 
Når så de lokale politikere, "mine" og "andres", glimrer med sitt fravær i debatten, med gode argumenter for de 
forelagte planer, er det ikke å undres over at en og annen stiller seg spørsmål. Sågar kanskje alt for raske og uten 
grunn. Er det estetiske uinterresant? Ser de ikke konsekvensene? Bryr de seg ikke? Eller er det kanskje en styrt 
strategisk taushet? 
 
Et argument ville kanskje vært: "Vel, liker du det ikke kan du jo bare flytte igjen". Et meget vektig argument. For det kan 
man jo saktens. Men sansynligvis ikke til Lysaker eller der omkring. 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 8. februar kl. 17:31 

o  

o Jens Johan Eriksen, Knut Henning Thygesen, Bård Lyberg og 27 andre liker dette.  

Cecilie Hovde Amen!!! 

8. februar kl. 20:01 via mobiltelefon · LikerLiker ikke  

Ruth Aanonsen Homme Detta var bra. Hjertelig velkommen til å mene noe, og 'si' det. :-) 

8. februar kl. 22:52 via mobiltelefon · LikerLiker ikke  

Bård Lyberg Takk Ruth, sikkert satt på spissen, men å undres er lov... 

8. februar kl. 23:01 · LikerLiker ikke · 1  

Erling Okkenhaug Ikke mye på spissen dette, rett i origo! 

9. februar kl. 00:23 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1  

Kari Marie Bendixen Paulsen Så bra Lyberg! 

9. februar kl. 01:07 · LikerLiker ikke  

Gro Øymyr Tiltredes!!!!! 
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9. februar kl. 10:25 · LikerLiker ikke  

Tonje Berger Ausland En interessant og i mine øyne, god skildring. Kjente jeg nesten ble litt rørt... Det er litt rart å sitte på 
sidelinjen og følge med, som utflytta Risørjente (dog ikke så langt;-), uten å ha noen påvirkningsmulighet. MEN jeg har tru på 
nye krefter i Risør komm., både administrativt og politisk:-) - enkelte ganger er det absolutt ikke for seint å ta et skritt tilbake, 
eller to... 

9. februar kl. 17:08 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2  

Erling Okkenhaug Krysser fingrene for din optimisme Tonje! 

9. februar kl. 17:12 · LikerLiker ikke · 3  

Gry Pedersen Tusen takk for denne :D 

9. februar kl. 23:49 · LikerLiker ikke  

Vanja Egeland  :-D 

10. februar kl. 06:22 · LikerLiker ikke  

Eva Nilsen Dette var bra. Vet ikke om jeg med "bare 25 års fartstid som innbygger i kommunen; " har lov å ønske deg 
velkommen..., men dersom det kan bli godtatt av de innfødte, så vil jeg driste meg til å ønske deg meget velkommen med gode 
innspill som vi "politikere" må lytte til ! 

11. februar kl. 11:07 · LikerLiker ikke · 1  

Cecilie Schandy Kvernvik https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=382608995088553  

Noen tanker om flau bris og debatten om Holmen.  

Takk for at du undres og forundres sammen med oss:) Risørtanken har med få unta...Vis mer 

Av: Cecilie Schandy Kvernvik 

11. februar kl. 16:25 · LikerLiker ikke · 1  

Erling Okkenhaug Her ligger lydopptak av mitt innlegg på gruppemøtet til AP 12 desember i fjor. http://db.tt/U0Kdrp9v 

http://www.db.tt/U0Kdrp9v  

dl.dropbox.com 

11. februar kl. 17:55 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 

Sverre Torjussen  

Når fornuften oppfattes som ekstrem og man overlater byutviklingen fritt til investorer og spekulanter, og befinner seg i en så 
flott sørlandsby som Risør, kan man lure seg over hvor langt kapitalismen er sluppet. Er det politikerne som bes...Vis mer 

11. februar kl. 18:13 · LikerLiker ikke · 1  

Gro Øymyr  

Jeg tror at det hersker en oppfatning blant endel av Risørs politikere og befolkning at det vil bli sett på som negativt dersom de 
ikke godtar de ønsker en utbygger har. De tror at det at noen har "satset" endel penger på et prosjekt og tap...Vis mer 

11. februar kl. 20:37 · LikerLiker ikke · 2 
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---------------------------- 

 

Erling Okkenhaug 

Nå hviler et stort ansvar på ordfører Lunden. Skal han for ettertiden 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 for den Holmenutbygging som 

nå stadig flere Risørbeboere gir uttrykk for at de vil ha. Det har oppstått en så ny situasjon at Lunden absolutt kan kreve blanke 

ark i Holmensake...n. Dette er den berømte bakdøren som noen ganger slår inn, noen ganger ut... Lunden kjenner Risør så 

godt at han vet hvorfor reaksjonene mot kassene på Holmen kommer lovlig seint. Derfor har han et særlig ansvar for å være 

ydmyk for sine velgeres forsiktige væremåte. Et demokrati fungerer dårlig uten slik sosial kompetanse..Vis mer 

Øverst i skjemaet  

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 9. februar kl. 07:26 i nærheten av Vika 

 

Hege Birgitte Skaar Bower, Audun Tømmerås, Karl-Erik Holmquist og 4 andre liker dette.  

Kari Marie Bendixen Paulsen Håper Lunden forstår at han har ansvar for å forvalte kulturarven Risør for kommende 

generasjoner. 

9. februar kl. 08:46 · LikerLiker ikke · 4  

Erling Okkenhaug Noen som vet om Lunden har bedt om å få se perspektivene? 

9. februar kl. 10:59 · LikerLiker ikke  

Oddvar Mykland Hvorfor ikke ta en telefon og spørre han. Per Lunden er faktisk mulig å snakke med. 

9. februar kl. 11:11 · LikerLiker ikke · 2  

Linda Joachime Helgesen Aslaksen Godt poeng, Oddvar. Forøvrig må jeg innrømme at noe av det som har slått meg her inne i 

tanken etter at jeg begynte å følge med, ofte er tonen. Uttrykk som "Skjør habilitet" er et eksempel som ligger i grenseland for 

hva man kan tillate seg i et sosialt medium der man ikke debatterer direkte med motstander - er min mening. 

9. februar kl. 11:51 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 5  

Erling Okkenhaug Det er ikke noen nyhet at jeg er kritisk til ordførerens fartstid som informasjonsrådgiver for utbygger på 

Holmen, Linda. Videre mener jeg det må være noen i Risør som bør spørre om man har finvurdert perspektiver for 

Holmenutbyggingen sett i viktige siktlinjer. Jeg beveger meg gjerne i "grenseland" dersom dette skulle føre til en mer bevisst 

holdning hos flere i Holmensaken. Hva synes du om blokkene på Holmen, Linda? 

9. februar kl. 12:14 · LikerLiker ikke · 1  

Hans Petter Bjerva Jeg har heller ikke sans for disse sleivsparka. Om du forventer skikkelige svar Erling, så får du spørre 

skikkelig, men er jeg. Hvis ikke taler du kun for menigheten. Hva min mening er om blokkene? Jeg tror på kompromiss, og jeg 

tror våre politikere,med Per på topp, vet at det er i kompromisset dette vil bli realisert, om det blir det. Aggressivitet og anklager 

tjener ingen prosess, og det håper jeg politikerne besinner seg med. Det gjelder også aktørene, på begge sider av denne 

saken. I tillegg må politikerne være varsomme i hvordan de behandler næringsinteresser som vil investere og bruke penger i 

byen vår. Jeg sier ikke at de skal gå på tå hel, eller for den saks skyld godta de endringsforslagene som nå foreligger, men 

politikerne bør ha evne til å dra dette ned, og se hva som er målet og forsøke å finne felles grunn, uten å gå ut og angripe 

utbygger. Det er faktisk politikerne som skal signalisere de strømningene de ser, og da gå ut på Facebook og si at "nok for være 

nok", vel det er feil strategi. 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. Og det spiller ingen rolle om det er et nytt bystyre som kanskje 

ønsker det på et annet vis. Det skal være forutsigbarhet i politisk behandling, og det ansvaret skal politikerne føle på. Det 

ansvaret har dog ikke grupperingen på andre siden. 

9. februar kl. 12:45 · LikerLiker ikke · 6  

Erling Okkenhaug Hans Petter. Kunne du utdype hvordan du selv mener en utbygging av Holmen kunne feire Risørs særpreg 

med variasjon av bebyggelse og funksjoner? Videre er jeg nysgjerrig på hvordan du mener slike tanker skal implementeres i 

prosessen og få konsekvenser slik saken står nå? 
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9. februar kl. 13:10 · LikerLiker ikke · 1  

Tom Nordahl Etter min mening vil Risørs omdømme på sikt i hovedsak dreie seg om hvor klokt utbygger og politikere behandler 

utbyggingen Hans Petter. Dette er en historisk sak som både utbygger og Risør skal leve med i årtier fremover. Det største 

"slaget" vil nok stå om selve utformingen av prosjektet, og hvordan det harmonerer med resten av arkitekturen rundt havna. For 

som Arild Mathisen så klokt sa det: "Når den første blokka er bygd, så er prosessen ikke reversibel". Andre ting som for 

eksempel fagevalget er ikke så viktig, det kan altids "males over", men selve "skjelettet" det er altså ikke reversibelt. 

9. februar kl. 14:33 · LikerLiker ikke · 3  

Tom Nordahl Det skal være fargevalget. 

9. februar kl. 14:59 · LikerLiker ikke  

Sverre Torjussen Jeg forstår ikke helt hvorfor en del her er så opptatt av å kritisere Erling - nesten uansett - og ikke ta 

utfordringene på sparket. Mitt inntrykk av ordf. er at han virket mer opptatt av å opptre lojalt mot tidligere uforpliktende vedtak istf 

å ta vare på velgernes tillit. På meg virker han som noe svak og med liten vilje til å ta selvstendig standpunkt. Jeg håper Risør 

kommer frem til mer kulturvennlige løsninger både i Flisvika og for Holmen. Og da kan nettopp Erling være en nøkkelspiller for å 

finne frem til andre alternativ. Og det er både Risørs kommune og politikeres plikt å se til det. Og med noe som kommer Risørs 

innbyggere til gode:) 

9. februar kl. 17:19 · LikerLiker ikke · 2  

Oddvar Mykland Hvilke politiske vedtak er uforpliktende og hvilke er i tilfelle forpliktende? 

9. februar kl. 19:09 · LikerLiker ikke  

Sverre Torjussen Jeg likte veldig godt initiativet til ordf. Lunden med å arr. et folkemøte om planene for Holmen. Det er her jeg 

mener man burde tatt innspillene mer på alvor og gitt politikerne flere alt. å velge mellom. Og bli husket som folkekjær og lydhør 

folkevalgt:) Vi håper og tror fortsatt på kulturvennlige løsninger som beriker opplevelsen av Risør. For egen del skulle jeg gjerne 

sett noe med maritim karakter for å holde i hevd Risørs stolte historie som sjøfartsby 

9. februar kl. 19:15 · LikerLiker ikke  

Oddvar Mykland Akkurat dette synes jeg lyder veldig bra, men når du nevner tidligere uforpliktende vedtak er jeg interessert i å 

vite om noen av de vedtak bystyret har fattet er uforpliktende og hvilke vedtak som i så tilfelle er forpliktende? 

9. februar kl. 19:26 · LikerLiker ikke  

Erling Okkenhaug Til et slikt folkemøte bør foreligge noe utviklingsalternativer så man får noe mer å drøfte enn for og imot 

Bogenkassene. Man kunne f eks ta opp igjen det fra arkitektkonkurransen forkastede planforslag til Lindeberg & Co som er det 

nærmeste man kommer Risør i struktur. De stiller sikkert på et follemøte for å begrunne sine valg. Så kunne man drøfte 

varianter av Risørformater både i ny ig gammel stil. Nå begynner det å smake fugl i Risør! 

9. februar kl. 19:40 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2  

Sverre Torjussen Prosessen har jo pågått noen år og tipper du sikkert kjenner bedre til dette selv. 

http://www.risorholmen.no/2010/ og http://risor.kommune.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=387 viser jo at planen er på 

høring. Spm er hvor låst man er ift. å skape flere alternativ å velge mellom. Det er ofte svakheten med planprosesser. Man kan 

ikke velge. Bare si ja eller stemme nei:)  

Risørholmen | Den hvite trehusbyen er den mest sjarmerende av alle sørlandsbyene.  

www.risorholmen.no 

 | Den hvite trehusbyen er den mest sjarmerende av alle sørlandsbyene. 

9. februar kl. 19:41 · LikerLiker ikke  

Oddvar Mykland Alt dette er greit. Jeg bare etterlyste noen uforpliktende/forpliktende vedtak. Såvidt jeg vet er alle vedtak fattet 

av et hvilket som helst bystyre forpliktende, men der tar jeg kanskje feil. 

9. februar kl. 19:53 · LikerLiker ikke  

Sverre Torjussen I og med at man arr. dette folkemøte før jul og etter valget, tyder det jo på at man har noe handlingsrom og er 

åpen for innspill. Så håper mange kloke hoder kan sette seg sammen og skape løsninger med bred forankring i Risørs 
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befolkning. Det skjer for ofte at politikere vedtar både planer og utbyggingssøknader - som de ikke ønsker. Men føler seg 

forpliktet til. Og kanskje det er tilfellet her:) 

9. februar kl. 20:11 · LikerLiker ikke · 1  

Egil Eriksen Oddvar. Et vedtak i et offentlig organ er forpliktende for det utøvende offentlige organ, hvis det ikke foreligger 

saksbehandlingsfeil. Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og Kommuneloven, med regler; er det som gjelder. I utgangspunktet. 

9. februar kl. 23:00 · LikerLiker ikke  

Oddvar Mykland Jeg vet det, Egil. Jeg bare prøvde å være en smule ironisk overfor Okkenhaug-klanen som ikke synes å ville 

respektere at det er politikernes oppgave å fatte beslutninger og at disse selvsagt er forpliktende. Det beste som nå kan skje er 

at utbygger, administrasjonen og den politiske ledelsen setter seg sammen og finner en løsning på de eventuelle utfordringer 

som finnes slik at prosjektet kan komme på skinner igjen. 

10. februar kl. 11:20 · LikerLiker ikke · 2  

Sverre Torjussen I politikkens verden er ingenting umulig bare viljen er til stede. Og det synes jeg Risørs folkevalgte må ta 

innover seg. Engasjementet blant befolkningen ble jo vist til fulle under folkemøtet før jul. Og der var det lite rosende lovord å 

høre fra andre enn utbygger. Selv når man vedtar en bebyggelsesplan/regplan, kan politikerne legge ned bygge- og deleforbud 

etter pbl §33. Og helt ærlig tror jeg ikke du vet særlig mye om dette Oddvar. Du prøver bare lokke folk på limpinnen med dine 

ganske grinete kommentarer som ikke løser noesomhelst. Du kaster sten i glasshus og er langt verre enn de du kritiserer. Og 

tilfører debatten lite eller ingenting 

10. februar kl. 11:28 · LikerLiker ikke  

Oddvar Mykland Takker og bukker. Har fulgt lokalpolitikken gjennom 42 år i jobbsammenheng, og i den forbindelse både 

Flisvika og Holmen-saken veldig tett. Joda, Sverre, jeg kjenner både paragraf 33 og andre paragrafer. Jeg kjenner 

reguleringsvedtaket i detalj og den vedtatte, men ikke undertegnede utbyggingsavtalen, etc, etc, men som du skriver har nok du 

bedre oversikt over disse sakene enn meg. Jeg har med andre ord masse å lære. Har du? 

10. februar kl. 12:17 · LikerLiker ikke · 2  

Sverre Torjussen Dagens 2-sides oppslag i Agderposten sier vel mer for folk flest enn krangle-bitere som Oddvar. Makan. Jeg 

tror du misbruker din viten og bare ser det du vil og later som du vet alt - for å score billige poenger. Heller ikke avtalen med 

utbygger er i orden. Bla. pga manglende forpliktelser rundt hotellet. Så oppfordringen går igjen til de folkevalgte: Ta opp saken 

til politisk behandling på nytt og sørg for god forankring blant Risørs innbyggere når alternativene hamres ut:) Og til sist: Ikke 

hør på slike besser-wissere som Oddvar! 

10. februar kl. 12:26 · LikerLiker ikke · 1  

Oddvar Mykland Da får du ha god helg, Sverre. 

10. februar kl. 13:32 · LikerLiker ikke · 1  

Nina Lønningdal Ja, ja, kjedelig er det ikke - men er det saklig? 

10. februar kl. 15:56 · LikerLiker ikke  

Hege Birgitte Skaar Bower Enig! 

10. februar kl. 17:12 · LikerLiker ikke  

Gro Øymyr I Agderpostens papirutgave i dag kan det virke som om det er flertall for å se på det hele igjen.... 

10. februar kl. 17:14 · LikerLiker ikke · 1  

Sverre Torjussen Det er jo hele poenget, Gro. Et vedtak eller plan gjelder bare inntil et nytt vedtak/plan foreligger. Flott initiativ 

av Thygesen&co:) Håper Lunden&co henger seg på:) 

10. februar kl. 17:31 · LikerLiker ikke  

Gro Øymyr Enig! 

10. februar kl. 17:40 · LikerLiker ikke  

Erling Okkenhaug Jeg fikk ikke svar fra Linda eller Hans Petter.. 
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10. februar kl. 17:48 · LikerLiker ikke  

Egil Eriksen Jeg følger debatten/kranglingen om Holmen-utbyggingen fra sidelinjen. Med stor interesse. Ærevære Erling som 

holder denne viktige debatten i gang, her på Risørtanken. Jeg har imidlertid et lønnlig håp, om at fortsettelsen kan bli mer ryddig 

og saklig. Uten usakligheter og personsynsing. Det som kjennetegner en dyktig og god debattant, er nemlig saklighet, ryddighet 

og respekt for mottdebattanten. Det er nå min mening. 

10. februar kl. 22:07 · LikerLiker ikke  

Egil Eriksen  -og pliz, Sverre: Kan du ikke, eksempelvis, skrive Plan- og bygningsloven, §33, neste gang. Så vi alle forstår 

hvilken lov som du henviser til... 

10. februar kl. 22:15 · LikerLiker ikke  

Erling Okkenhaug Det er ikke alltid like lett å holde på dannelsen når man arbeider mot slik mangel på bydannelse, Egil... 

10. februar kl. 22:21 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2  

Egil Eriksen Jeg har en viss forståelse for det, Erling. Men: Ved å opptre "dannet" i en debatt, som til tider kan bli overopphetet, 

så vil en ha større gjennomslagskraft overfor folk som er uenige, hvis en dyrker de klassiske dannelsesdyder. En kan dermed 

opptre som en person med en stor kraft og med en ydmyk ukrenkelighet. I debatt med andre, så kan dette bli en styrke. Også 

for å forstå noe om "den dårlige bydannelse", der ute på Holmen. Men stå på Erling! Det er gildt å ha deg som 

"meningsdanner". 

10. februar kl. 22:52 · LikerLiker ikke · 1  

Per Kristian Lunden Jeg klarer ikke å følge med på alle arenaer og pågående debatter til enhver tid. Til Erling Okkenhaugs 

utgangspunkt for denne tråden må jeg igjen minne om at en kommune styres av et politisk flertall i bystyret der ordføreren er en 

av 29 stemmeberettigede. Min habilitet er vurdert av bystyret i Risør som er rette organ for å ta en slik avgjørelse. Jeg ga en 

skriftlig redegjørelse for å vurdere habiliteten og ingen i bystyret foreslo at jeg måtte ansees som inhabil. Det vil si at bystyret har 

lagt denne vurderingen bak seg. 

 

Min oppgave er å sørge for å ivareta utbyggers interesser som utvikler og investor veid opp mot kommunens interesser i form at 

vedtak og planer. Utbygging av Holmen er en veldig viktig sak for byen og kommunen og vi må sørge for en god og grundig 

behandling, Saken om krav om garanti var oppe i et åpent møte i komite for miljø og tekniske tjenester på torsdag og her ble det 

også en orientering om behandling av rammeavtalen for utbyggingen og i hvor stor grad denne avviker fra reguleringsplan og 

utbyggingsavtale. Fylkeskommune, fylkesmann og andre regionale institusjoner vil også få saken til høring i denne delen av 

saksbehandlingen. Deretter vil saken komme tilbake til bystyret så raskt som mulig. 

 

Det er ingen grunn til å antyde at jeg og andre lokalpolitikere ikke forstår alvoret i Holmen-saken. Det er en god debatt om 

Holmen i de politiske partiene i Risør og dialog mellom de ulike partiene. Jeg får veldig mange innspill om Holmen-saken og 

lytter og leser og forsøker å være så åpen som mulig. Mange kommer med nye, gode innspill og analyser. Det er ikke 

nødvendigvis hvor ofte og hvor høylytt et budskap gjentas som gjør at jeg lar meg påvirke.  

 

Jeg oppfatter det slik at debatten om Holmen er åpen og god og at folk sier det de har på hjertet med stor åpenhet. 

11. februar kl. 13:10 · LikerLiker ikke · 13  

Oddvar Mykland Veldig bra. Setter saken i sin rette sammenheng. 

11. februar kl. 15:50 · LikerLiker ikke · 1  

Gro Øymyr Har bare lyst til å komme med en liten ytring. Jeg har lang fartstid som deltaker i debatten rundt utbyggingen av 

Flisvika i kraft av å være leder av Tangen vel. I den sammenheng var jeg og styret nøye med å holde en saklig tone og opptre 

dannet i debatten og i forhold til politikere og utbygger. Det førte til at ingen tok oss såpass på alvor at de tok hensyn til våre 

synspunkter! derimot opplevde jeg at hele befolkningen fra Pettersmyr kom på formannskapsmøte og deltok såpass høylytt at 

de måtte snakkes til av møteleder. Hva ble resultatet? Jo befolkningen på Pettersmyr fikk det som de ville, mens det politiske 

vedtaket om at trafikken IKKE skulle gå gjennom Tangen elegant ble strøket med utasagnet: det går det sikkert an å ordne! Så 

NEI, min erfaring er IKKe at det er den saklige debattanten som vinner frem med sine synspunkter! Og Per, mange av oss sier 

det vi mener, men mange gir uttrykk for at det tør de ikke, men de takker for at andre gjør det. Jeg får så mange slike 

kommentarer og så mye takk fra folk at jeg tør påstå at jeg ikke bare snakker for meg selv!!!! 

13. februar kl. 10:29 · LikerLiker ikke · 1  

Erling Okkenhaug Selv vi "plagsomme fra utafra" får mange mange positive reaksjoner på gaten i Risør. Uten slike 

tilbakemeldinger er jeg ikke sikker på om jeg hadde klart å holde motet oppe i de siste årenes engasjement.. 

https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/343949718972708/?comment_id=344959105538436&offset=0&total_comments=39
https://www.facebook.com/tonegil
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/343949718972708/?comment_id=345123275522019&offset=0&total_comments=39
https://www.facebook.com/tonegil
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/343949718972708/?comment_id=345128395521507&offset=0&total_comments=39
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/343949718972708/?comment_id=345131772187836&offset=0&total_comments=39
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=345131772187836
https://www.facebook.com/tonegil
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/343949718972708/?comment_id=345151048852575&offset=0&total_comments=39
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=345151048852575
https://www.facebook.com/pklunden
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/343949718972708/?comment_id=345504538817226&offset=0&total_comments=39
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=345504538817226
https://www.facebook.com/profile.php?id=1052644302
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/343949718972708/?comment_id=345591382141875&offset=0&total_comments=39
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=345591382141875
https://www.facebook.com/g.oymyr
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/343949718972708/?comment_id=346912915343055&offset=0&total_comments=39
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=346912915343055
https://www.facebook.com/okkenhaug


13. februar kl. 10:51 · LikerLiker ikke · 2  

Sverre Torjussen Den dagen "å bry seg" blir en plage, har likegyldigheten vunnet. En Plansmie vil løse det Risør nå opplever. 

Og kanskje er ikke avstanden med de ulike synene så stor. Men ganske vesentlig at ikke utbyggere får styre alt. Den dagen har 

vi tapt. Også dere som politikere og   

Tom Nordahl I lørdagens utgave av AAB ble det nevnt at utbygger ønsket å fylle på masse ( at det var snakk om utfylling i sjø ) 

Er det noen derute som vet hvor, og hvor omfattende denne utfyllingen er ? 

Nederst i skjemaet 

 

 

---------------------------------------- 

 Jeppe Jul Nielsen 

En fotomontasje, men hvorfor kan det ikke bli noe slikt? På Trebåtfestivalen gis priser til nybygde båter tilpasset dagen 
krav men i mest mulig i tradisjonell stil. Men bygges i gammel stil, må det ikke bli en Legoby som Gjeving/Portør med 
like vinduer og fasader tegnet av en arkitekt. 

 

 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 17. februar kl. 19:27 

o  

o Tom Nordahl, Tonje Berger Ausland, Sverre Torjussen og 7 andre liker dette.  

Tom Nordahl Du er absolutt inn på noe Jeppe :-) I AAB Torsdag 16 Februar 2012 finnes denne overskriften: "Hvorfor skal 
turistene velge Risør som reisemål ?" Spørsmålet som stilles er: Hva skal få turister til å velge Risør som sitt reisemål. Er det 
nok å ha fokus på kunst,kultur, trehus og skjærgården ? Det var mange forslag fra representantene fra Risørs Reiseliv som var 
samlet på Risør Hotell. Forslagene var som sagt mange,men tilbudene som endte på bunnlinja var: Kunst, kultur, trehus og 
skjærgården. Et kunstnermiljø har i jo, og de er gode. ( Bare de slutter med å tørke av kostene på byens benker) Vi har 
anerkjente fesivaler som er skikkelige kvalitetsbærere og vi har skjærgården som kan bli Risørs fremtidige bypark. Men så var 
det trehusbyen da. I følge avisen så skal vi få et SEVERDIGHETS-SKILT SOM FORTELLER AT RISØR ER TREHUSBYEN. 
Tenk dere at en flokk turister ser dette severdighets-skiltet, tar av fra E 18 og setter kursen for Risør. Dette har de lyst til å se. 
De kjører spendt ut mot havna ( Da vil de ha mye av den eksisterende bebyggelsen i ryggen) Blikket trekkes ut mot 
havnebasenget der de skuer en moderne bydel av betongblokker som hører hjemme et helt annet sted..........?.Personlig så tror 
jeg Jeppes ide er verdt å se litt nermere på 

17. februar kl. 20:45 · LikerLiker ikke · 1  

Jeppe Jul Nielsen Vel så viktig synes jeg at fastboende velger Risør. Jeg valgte Risør nettopp pga byens sjarm.  
En by med sjarm trekker også turister og gir gode rammer for hyggelige aktiviteter som festivaler og lignende. 
Begrenset utbygging med store friområder med tilgang til sjøen for allmenheten, både i Flisvika og på Holmen tror jeg vil bidra til 
det, ikke tett blokkbebyggelse. 

19. februar kl. 11:46 · LikerLiker ikke · 1 
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Tom Nordahl Det kommer også stadig meningsytringer fra utenbysfolk som støtter ditt syn på Risør Jeppe. Både på Facebook 
og i Norsk og utenlandsk presse 

19. februar kl. 11:59 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Og selv om alt er vedtatt blir byen likefullt medtatt! 

19. februar kl. 13:03 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Billedbruk er et viktig middel i kampen for å mobilisere mot usunne utbyggingsplaner. Risør burde i stedet 
inngå et samarbeid med fylket og Riksantikvaren og arr. en Tankesmie der man ser hvordan man løse byens utfordringer på en 
bedre måte. Håper i det lengste at den foreslåtte bebyggelsesplanen på Holmen blir tatt opp på ny. Men essensen ligger i at 
man bør bruke en felles plan for hele nærsentrum for å styre byutviklingen i den retningen man ønsker. Og ønsker man at Risør 
skal ta etter dårlige eksempler fra andre steder (som Kragerø, Tønsberg, feks). Og hva tror dere man oppnår med det mtp, feks 
tilflytting, turisme, attraksjoner,visjoner, trivsel, gjennomtrekk etc? En utvidet plansmie kan gi gode svar med solid forankring fra 
både vernemyndigheter, kommune/politikere, fagmyndigheter og ikke minst innbyggerne selv samt besøkende:) 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

Erling Okkenhaug 

Man har debatt om arkitektur i andre byer også: 

Kronikk i Telemarksavisa av Tommy Sørbø 

 

Porsgrunns nye kirke 

 

...Les videre 

Øverst i skjemaet 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 18. februar kl. 13:13 

 

Sissel Beate Havnå, Hege Birgitte Skaar Bower og 2 andre liker dette.  

Erling Okkenhaug Om forsterking av Tangen med Flisvikakasser i dagens AAB: 

 

– Har det vært kommentarer på tegningene? 

– Noen få har gitt utrykk for at de helst ville ha sett noe som likner mer på trehusbebyggelsen i området, men de aller fleste 

mener faktisk at det vi har vist frem er nettopp hva de ønsker seg. Dessuten har det jo fra kommunens side blitt uttrykt at 

Flisvika skal skille seg fra trehusmiljøet. Vårt prosjekt skal bli en kontrast som ikke konkurrerer med, men forsterker 

trehusbebyggelsen, sier Siv Kielland. 

18. februar kl. 13:46 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Neppe noe incitament for å flytte til Risør. Men det er kanskje ikke poenget med prosjektet? 36.000 til 45.000 

kroner kvadratmeteren... http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article5934107.ece 

Flisvikasalget startet  

www.austagderblad.no 

Salget har startet, og I løpet av et par uker håper salgsansvarlig Siv Kiella...nd at salgsprosessen for Flisvikaleilighetene er i full 

gang. Kvadratmeterprisen vil for det meste ligge et sted mellom 36.000 og 45.000 kr.Vis mer 

18. februar kl. 13:52 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Og Risør drømmer fremdeles om Onkel Skrue i sin fattige visjonsverden... 
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18. februar kl. 13:53 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Så er det på'an igjen, på'an igjen......... 

18. februar kl. 14:40 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Slike prosjekter ødelegger sørlandsidyllen. Og svært uheldig på lang sikt å tillate den type intetsigende og 

overeksponerte planer som fort kan spise opp Risørs største verdi: Det som byen har bygd opp gjennom århundrer. Liker ikke... 

18. februar kl. 14:42 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland På'an igjen, på'an igjen....... 

18. februar kl. 14:43 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Flisvika er et vedtatt prosjekt og salget av leiligheter vil avgjøre om det blir noe. Man kan diskutere til man blir 

grønn, allgrønn, men dette er faktisk et vedtatt prosjekt der vedtaket er endelig og utbyggerne har fått klarsignal til å bygge etter 

at saken har rullert i 15-20 år. 

18. februar kl. 14:49 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Noen argumenterer for de overgrep man ser. Andre som deg Oddvar har ingenting å melde. 42 år i 

lokalpolitikken som journalist har gjort lite av seg ser det ut til 

18. februar kl. 14:49 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland så var det likevel altså på'an igjen. 

18. februar kl. 14:50 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Hvis det er debattformen - sier vel det alt... 

18. februar kl. 15:18 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme  :-) jeg må bare le.... dere er morsomme. Jeg er bare spent på om folk virkelig kjøper leiligheter der. 

Viss det ikke er kjøpere igjen til Holmen utbyggingas siste byggeforslag, så er jeg fornøyd....tror jeg ps. Men det er skummelt at 

en arkitekt kan ha så mye makt..... 

18. februar kl. 15:32 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen For å dra analogien til blokkleilighetene over Arena Amfi i Arendal, selges de til gi-bort pris og med høye 

felleutg. Bra å mobilisere mot denne type lite trivelige bomiljøer ved å boikotte dem:) Så kanskje utbyggerne lærer? 

18. februar kl. 15:36 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Ja, det er spennende om leilighetene i Flisvika vil være attraktive, Ruth. Når jeg skriver "på'an igjen", så er det 

ut fra det faktum at i Flisvika er det ikke noe mer å diskutere ettersom utbygger har fått klarsignal til å starte salget, hvilket 

foreløpig ikke er tilfellet for Holmen. Derfor mener jeg det er bortkastet å fortsette debatten om Flisvika. Om man får solgt 

leilighetene eller ikke er en annen sak. 

18. februar kl. 16:53 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Jeg skjønte deg denne gangen....:-) 

18. februar kl. 16:58 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Godt å bli forstått 

18. februar kl. 16:59 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Men fortell meg da Oddvar, er det sånn at veivesenet har godkjent kjøring gjennom Tangengata med biler fra 99 

leiligheter??????? Da blir Tangen et barnevennlig område!!!!! Da vi i sin tid jobbet med proslektet i Tangen vel, hadde vi i allefall 

den sikkerheten at det IKKE var aktuellt å la trafikken gå gjennom Tangen men i tunnell!!!! Så mye betyr et politisk vedtak!!! Det 

svekker min tillit til våre politikere at det er viktig med forutsigbarhet for utbygger, men ikke for Risørs befolkning......... 

18. februar kl. 17:06 · LikerLiker ikke 
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Gro Øymyr Dessuten Oddvar det er bare rammesøknaden som er godkjent...... 

18. februar kl. 17:08 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Reguleringsplanen godkjent forlengst. 

18. februar kl. 17:17 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Etter et valg, har politikerne adgang til å legge ned bygge- og dele-forbud med formål å omregulere planen 

etter pbl.. Det er vanlig når man ikke er fornøyd med resultatet/bebyggelsesplanen. Politikerne burde oftere benytte seg av 

denne muligheten spesielt etter et valg. Og resultatet av andre partiers vedtak. Det motsatte er det samme som å godta planen. 

Argumentet "forutsigbarhet" er vanlig å høre fra utbyggingstilhengerne. Jeg kaller det demokrati - der man har overkjørt 

lokalbefolkningen og flertallet i en kommune. Og straffes ved valg 

18. februar kl. 17:26 · LikerLiker ikke 

Nina Lønningdal Sjekk Flisvika.no Veldig spennende på mange måter. 

18. februar kl. 17:29 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl En arkitekt i seg selv har nok ikke så mye makt Ruth. Den virkelige makten ligger nok bak makten :-) 

18. februar kl. 17:57 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Ok. Så bare på svarene alle hadde gitt. Fikk følelsen at de egentlig ikke likte den nye kjerka, men 

godtok den pga. kjent arkitekt. Men til syvende og sist er det jo politikerne... 

18. februar kl. 18:09 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Du er nok inne på noe Ruth., Det er nok ofte en blanding av overdreven respekt for autoriteter og redsel for å bli 

latterligjordt som gjør at folk er forsiktige. Vi er vel ofte også forledet til å tro at politikken har forandret seg opp igjennom årene, 

men egentlig så tror jeg ikke det politiske spllet med lobbyer og det hele har forandret seg så mye på to tusen år :-) Vi har vl alle 

en eller annen gang sittet igjen med spørsmålet "Hvordan fikk de til dette ?" 

18. februar kl. 18:32 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Jepp. Har vært å sett på Flisvika.... synes faktisk det kan bli fint....men alle bilene? Hva menes med 

miljøgate, da? Den som lever får se.... 

18. februar kl. 18:38 via mobiltelefon · Liker ikkeLiker · 1 

Tom Nordahl Ja, det blir spørsmålet. I våre dager må man regne med at det blir minst en bil pr leilighet. Hvis det er 99 leiligheter 

som har "egen bil" pluss besøkende, så ............, men som du sier,"vi får se" Jeg går ut fra at "kloke hoder" allerede har 

analysert problemet, og at det ikke blir noen indirekte skader eller raseringer av bebyggelsen på Tangen som følge av dette. 

18. februar kl. 18:57 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Lønningdal  ...... 

18. februar kl. 19:05 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Siden løsningen med tunell fra Flisvika ble skrinlagt, så ble det åpnet for en løsning som tok i bruk Tangengata, 

men da måtte denne strekningen bygges om til "miljøgate" Hva er dette, og hvorfor heter det "miljøgate" ? Jeg ville sette pris på 

om noen kunne fortelle meg hva en "miljøgate" er? ( For meg sier det like lite som "Extra med xylictol" Det høres nesten ut som 

om det bare er et snillere ord for å "skyte litt her og fjerne litt der" Jeg skulle sette stor pris på om noen hadde sett noen skisser 

(i det minste) og kunne fortelle meg litt om denne planen. 

18. februar kl. 20:42 · LikerLiker ikke 

Jeppe Jul Nielsen Miljøgate er et skilt som pålegger bilistene å kjøre miljøvennlig gjennom gata så ingen blir plaget. Genialt! 

Kan sikkert brukes på Buvikveien og Kranveien også så man slipper den kostbare utbedring av veien der. 

18. februar kl. 20:42 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Takk skal du ha Jeppe. Så lærte jeg noe i dag også :-) Men hvorfor skriver avisen at strekningen må "bygges om" 

til miljøgate hvis det bare er snak om et skilt ? Det kan jo selfølgelig bare være feil ordbruk fra journalistens side ( håper jeg) 
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18. februar kl. 20:48 · LikerLiker ikke 

Jeppe Jul Nielsen Miljøgater skal ha innsnevringer og humper for å holde farten nede på tillat hastighet som skal være lav. Og 

gjerne noen benker for trivsel. Så for disse veiene er det vel omtrent bare skilting som mangler. Men det høres finere å si at gata 

bygges om. 

18. februar kl. 20:55 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Takk igjen :-) Dette høres jo bra ut :-) 

18. februar kl. 21:05 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Vel.... viss veien fra Krana til Sagjordet er bra, så sier noen jeg har snakka med at det er 

miljøgate.......? 

18. februar kl. 21:46 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Det er mange avtaler ute og går... Når det gjelder Miløjøgate, kan du lese om det i Utbyggingsavtalen 

mellom kommunen og Flisvika, under pkt 2.1 Kostnadene av dette er jeg ikke sikker p, men ligger et sted mellom 2 og 4 mill. 

som er pålagt Utbygger etter vedtatte generelle retningslinjer for utbyggingsavtaler for Risør, pkt 7. (om ansvar utenfor 

reguleringsområdet) Her kan du lese mer både om utbyggingsavtalene for Holmen og Flisvika og reguleringsplanene ved å 

søke til venstre på nettstedet. http://risor.rv.no/?artID=955&navB=1 

 

UTBYGGINGSAVTALEN FOR HOLMEN PÅ HØRING  

risor.rv.no 

Utbyggingsavtalen for Holmen ligger ute på høring. Kommunen og utbygger har ikke... blitt enige om utbyggingsavtalen, men 

Hovedutvalget har lagt ut det forslaget administrasjonen har anbefalt.Vis mer 

18. februar kl. 23:17 · LikerLiker ikke · 2 

Knut Henning Thygesen Ellers; Alle reguleringsplaner for boliger må regne med plass til 1.5 biler pr. bolig. Tegninger av 

boligene skal søkes om! Tegningene som vises mener kommunen ligger innenfor reguleringsvedtaket med hensyn til høyde og 

form. Et av problemene er å fylle ut med kaifront. Å fylle ut mer, som planen forutsetter, er teknisk vanskelig, fordi steina trolig vil 

renne ut i fjorden. 

18. februar kl. 23:25 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Under 2.1 i den foreslåtte Flisvikaavtalen står det: "For opprustning av Tangengata legges til grunn, for det 

videre arbeid, utarbeidd forprosjekt dat. 17.08.07 med tilhørende planskisser dat. 17.04.07(rev. 02.05.07). UTB skal utarbeide 

detaljplaner som inneholder profiler, gate/fortau, beplantning, kabelanlegg (el/tele/TV), belysning, fysiske tiltak, materialbruk 

betongstein/heller/gatestein, kantstein, gatelys, bærelag, asfalt/veidekke, m.m.). Planene skalgodkjennes av RK." Er det dette 

som menes som miljøgate? Tror kanskje Risør ville tjent på å bedre vei-/buss/togforbindelsen til feks E18. De eksemplene jeg 

har sett av miljøgater på Vikaveien/Hisøy (Arendal) og Grooseveien (Grimstad), har vist seg å fungere svært dårlig. Spesielt 

dersom det ferdes busser/store kjøretøy. 

19. februar kl. 10:13 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det må da gjøres noe med trafikken i gata Sverre ? og graving blir det ganske sikkert ( el/tele/ TV. Hvis da ikke 

dette kan legges fra Pettersmyr ? Men så var det vann og kloak da. ) Det vil nok også bli nytt veidekke som følge av gravingen. 

Gatebelysning blir det nok også( Forhåpentlig i en stil som harmonerer med bebyggelsen ) og fortau for å sikre ferdselen til 

gående. Jeg tror ikke det blir så stor busstrafikk på denne strekningen, men det er da ingen vanskelighet å dele opp eventuelle 

fartsdumpere på en slik måte at den brede akselavstanden på busser og lastebiler går klar av dumpene, mens den smale aksel 

avstanden til personbiler er nødt for å treffe. Når det gjelder resten så tror jeg det vil bli holdt nede på et minimum av 

kostnadsmessige hensyn. 

19. februar kl. 10:58 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Planene for miljøgate i Tangengata innebar at alle de parkerte bilene måtte vekk. De skulle kumme parkere i Flisvika 

i stedet. Det skulle lages fortau langs hele gata bortsett fra den siste delen der det ikke er plass. Ingen hus kan rives, så de må 

bruke den veibanen som er der. Det var mye snakk om dette en stund, men så ble det stille. Dessuten blir ikke den laget før 

anleggsarbeidene er ferdige, så da blir det sikkert hyggelig å bo i Tangengata...... 

19. februar kl. 18:20 · LikerLiker ikke · 1 
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Tom Nordahl Jeg tror nok ivertfall at huseierne langs Tangengata sørger for å avfotografere og dokumentere hvilken stand 

grunnmurer og lignende er i før arbeidet starter, slik at de også eventuelt kan dokumentere fremtidige skader fra tungtrafikk :-) 

19. februar kl. 18:35 · LikerLiker ikke · 2 

Sissel Beate Havnå Morsomt formidlet Erling. Og interessant å få litt innsyn i hvordan enkelte tenker. Kanskje ikke så underlig at 

ting går helt galt av og til. Godt du er slitesterk og holder ut! 

20. februar kl. 13:18 via 
e-post

· LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Det burde lages miljøgate i Tangengata nå. Vi bor her og tør ikke sende barna ut, fordi det kjøres veldig 

fort her. Det blir helt sikkert ikke bedre av at det er tungtrafikk som skal kjøre fort her i åren fremover til alt er på plass. Gi oss 

hvertfall fartsdumper før det skjer ulykker med mennesker innvollvert. Mine barn er så små, at jeg ikke kan slippe dem ut, men 

det leker noen eldre barn her, og det kjøres uforsvarlig fort her med tanke på hvor dårlig oversikt det er fra sidegater. Kragsgate 

som er er meget oversiktlig og fylkesvei har fått fartsdumper, men boligområdet her ute har ikke. 

21. februar kl. 00:30 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det har vært jobbet mye med å få fartsdumper i Tangengata, men svaret fra kommunen har hele tiden vært at det 

ikke kommer utbyggingen er ferdig!!! Du er jo av de få heldige langs den veien som har en have barna kan leke i, men det er 

ingen tvil om at det vil bli problematisk med trafikken i byggeperioden. Det vil heller ikke være noen gunstig situasjon når dine 

barn blir store og skal gå til skolen alene..... Men da politikerne fjernet vedtaket om at trafikken ikke skulle gå i Tangengata, sa 

de så elegant at det var ikke noe problem å ordne det...... 

21. februar kl. 11:45 · LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Det er jo fint nok at vi har en liten hageflekk, men det er ikke morsomt for en 3 åring å sykle rundt og 

rundt på 13 m2 med heller, eller på en gressplen. Det å slippe dem ut å sykle i gata vil jo være å utsette dem for livsfare. Bare 

det at josefine åpnet låsen på porten ifjor og gikk ut satt en stuck i oss. Takk gud for at hun gikk nedover og ikke ut i 

Tangengata. Den brukes som fartsetappe veldig ofte på fredag og lørdag natt, men det går i forteste laget for noen som bor i 

Tangengata også. Jeg ser hvor vanskelig jeg har for å ligge i 30 til en hver tid, for det er ikke fort. Vi mistet en hund ifjor i 

Tangengata fordi en bil kjørte over den, og den bilen ville ikke kunne stoppet for et barn som løp heller i den hastigeheten den 

kom. Det blir vel for oss som for de fleste andre med barnefamilier, vi får selge huset til noen som vil ha det som sommerhus og 

flytte til Viddefjell. Det er jo ikke mange barn for Jentene å leke med i Nabolaget uansett. Det er lys i to hus vi kan se fra stuen 

vår og det er mørkt i 6 så det er blitt en sommerhus bydel, så kanskje vi burde slippe å ha boplikt slik at det er likt for alle. 

21. februar kl. 12:13 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Jeg er helt enig med deg. Jeg synes det er meget svakt av politikerne ikke å ta dette problemet på alvor!!!!! Det 

virker ikke som om de helt vet at det faktisk bor folk i Tangengata! Det er ikke bare for barn en økt trafikk vil være farlig, også 

eldre med rullator vil få problemer. Dersom dere kunne lage en gruppe med foreldre med små barn som bor i området og prøve 

å legge press på politilerne for å om mulig finne en annen løsning på trafikken. For eksempel gå tilbake til forslaget om å føre 

trafikken over deler av Pettersmyr........ 

21. februar kl. 13:11 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det er debatt i Oslo også: http://oslopuls.aftenposten.no/byliv/article688370.ece 

"Det er blitt minst like skrekkelig som vi forestilte oss" - Oslopuls.no  

oslopuls.aftenposten.no 

Barcode har reist seg. Støyen har lagt seg. Men en utbygger som tror Barcode-omr...ådet vil bli som Latinerkvarteret i Paris, 

vekker diskusjonen til live igjen.Vis mer 

22. februar kl. 23:17 · LikerLiker ikke ·  

 
 
------------------------------------------------ 

  

  

 Erling Okkenhaug 
Noen må sette i gang å få laget illustrasjoner av Holmenutbyggingen i de viktige Risørperspektivene! Her er historien 
fra Oslo... 
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Veggbilder  

Bjørvika fra Enerhaugen - slik noen husker (venstre) - bekymrede byborgeres adva...Vis mer 

Av: Erling Okkenhaug 

 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 24. februar kl. 12:33 

o  

o Nina Lønningdal og Fredrick Øren liker dette. Nina Lønningdal Dette bør jo være enkelt å få til? 

24. februar kl. 15:04 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Så avslørende at de ikke tør, desverre, Nina.... 

24. februar kl. 15:06 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland på'an igjen, på'an igjen. 

24. februar kl. 15:07 · LikerLiker ikke · 3 

Nina Lønningdal Synes du at det er en dårlig ide Oddvar? 

24. februar kl. 15:17 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Jeg synes det er på tide å komme igang med prosjektet og forutsetter at utbygger forholder seg til de vedtak 
politikerne har fattet og at man blir enige om utbyggingsavtalen. Det hadde vært hyggelig og svært og positivt for Risør. 

24. februar kl. 15:23 · LikerLiker ikke · 2 

Nina Lønningdal ok, men det spiller jo en rolle hvordan det blir seende ut, synes du ikke? Hadde ikke det vært fint å vite? 
Hvordan det blir fra Torvet og Stangholmsgapet? Da blir det vel også lettere for både utbygger og politikere å ta beslutninger? 
Jeg ville bare tro at alle var interessert i å se prosjektet fra flest mulige vinkler..... Kan ikke helt se at dette kan være 
kontroversielt. 

24. februar kl. 15:36 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det er ikke alle som har Oddvars erfaring i å vurdere slike perspektiver ut fra det materiale som foreligger.... 

24. februar kl. 16:06 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Riktig, det Erling, du er kommet til rett mann i så henseende. Forsåvidt i alle henseende. 

24. februar kl. 16:51 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Jeg har ikke denne erfaringen selv. Det er derfor jeg er så utidig og maser... 

24. februar kl. 16:56 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 
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 Alternativer 

Tom Nordahl 
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MØTEFAKTA OM HOLMENUTBYGGINGEN. Slik var overskriften på debattsiden (s 15 ) i Agderposten Tirsdag 14 
Februar 2012. Halvor Skåli etterlyste en behandling av Holmen saken basert på fakta og ikke "jeg har hørt at" Det ble 
antydet at Tine Bang og Eva Nilsen ikke snakket sant. Det ble antydet at disse kom med "løst prat" etter at plansjefen 
på en "uformell måte" hadde gitt en rask orientering om at de...Vis mer 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 14. februar kl. 20:10 

o  

o Christian Ellingsgård, Arne Juell Myklebust og 2 andre liker dette. Gro Øymyr Og jeg har enda tilgode å høre begeistring hos 
besøkene når jeg forteller at det skal bygges blokker på den lille holmen vi ser fra torvet...................................... 

15. februar kl. 08:42 · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme Jeg drømmer om at Holmen skal bli en 'diamant' som vi som bor her, kan være stolte av. At vi kan vise 
holmen 

15. februar kl. 16:34 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme At vi kan vise den fram til våre gjester med stolthet. Jeg har også tilgode å høre at noen er begeistra for 
denne planen. Enten de bor i Risør eller ikke. 

15. februar kl. 16:37 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Vi er nok noen som ønsker oss en litt annen utvikling enn det bystyret sa ja til i forrige periode. Vi får håpe at vi 
virkelig kan vise frem en diamant på Holmen, Ruth!!!! 

15. februar kl. 17:03 · LikerLiker ikke · 3 

Karine Uppstad Mac Donald Juhuuu til utbygging av Holmen... Sånn, nå fikk dere begeistring :) 

17. februar kl. 09:30 · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr Men da vil jeg også vite hva som er så fint med de fem blokkene de har planlagt liggende inn mot byen........ 

17. februar kl. 10:00 · LikerLiker ikke 

Karine Uppstad Mac Donald Det er ikke noe som heter DA VIL JEG.. D går an å spør på en ordentlig måte. SÅ når d gjelder 
diskusjon med deg, så holder det for denne gang å uttrykke begeistring, så får du prøve å godta d. 

17. februar kl. 10:17 · LikerLiker ikke · 2 

Jeppe Jul Nielsen For meg er både størrelsen på utbyggingen og moderniteten feil. Det hjelper lite å male hvitt og røste takene 
på store kassete blokker med panoramavinduer. Heller en mindre utbygging for byens næringslivs og befolkning. Da ville vi 
heller ikke få de trafikkplager som en stor utbygging vil medføre. 

17. februar kl. 10:28 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr beklager Karine, det var ikke meningen å virke sur eller hoiven eller noe annet! Så da takker jeg bare for at vi fikk 
høre hva du mente og så håper jeg at du sier oss noe en annen gang odså 

17. februar kl. 11:27 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Jeg vet at høyrefolk er begeistra, men skjønner ikke hvorfor? Det er fint å være begeistra for noe, 
skulle bare ønske vi andre kunne bli det også :-) 

17. februar kl. 13:50 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jwg er enig med deg Katrine. Jeg vil også rope et rungende Juhuuu til utbygging av Holmen. Jeg mener at en 
utbygging i form av en tradisjonell industri der ferdige produkter skal fraktes landeveien ikke er så praktisk i våre dager. til det er 
nok veien både for kronglete og smal. Hvis det fremdeles skal være en eller annen form for verksted ( som for eksempel 
skipsbygging eller annen mekanisk industri ) på Holmen, så måtte eventuelle produkter fraktes sjøveien, det er nok også 
vanskelig og få "butikk" av i våre dager. Så jeg er IKKE imot at Holmen bygges ut til andre formål. Når Holmen engang bygges 
ut i "ny drakt" så håper jeg INDERLIG det blir en formidabel "fulltreffer" både for utbygger og for RISØR. Jeg håper også at det 
blir en kjempegod butikk for utbygger, og at de tjener i "bøtter og spand" det vil jo være den beste garantien for at hele Holmen 
blir holdt vedlike på et høyt nivå. Det tror jeg vi er enige om. Det er selve utseendet, det visuelle, hvordan den nye arkitekturen 
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på "Nye Holmen" vil forholde seg til og "smelte sammen" med den gamle på en ( for Risør ) langsiktig fordelaktig måte som er 
mitt påeng. Personlig så kan jeg ikke se noe "Risør vennlig" i det arkitektoniske utkastet som er gjeldende i dag. 

17. februar kl. 17:44 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl I dagens utgave av AAB ( 23.02012 ) så slrives det i lederen blant annet at det kan virke som om enkelte politikere 
har fått kalde føtter når det gjelder Holmen utbyggingen. Personlig så tror jeg ikke at de har fått kalde føtter. Jeg tror at de i sin 
klokskap har skjønt hvilken lokalhistorisk hendelse de er med på å skape. Byens "ansikt" har stort sett vært uforandret siden 
bybrannen i 1861. Nå skal de være med på å avgjøre noe som kan forandre byens "ansikt" i like mange år fremover. Det som vil 
stå igjen etter dem er arkitekturen og KUN arkitekturen. Nye Holmen vil nok også skifte eiere og bruksformål i fremtiden. Om 
noen år er navnene på dagens politikere glemt for de fleste bortsett fra lokalhistorikere. Det eneste som vil stå igjen er den ytre 
arkitekturen, det er den som vil bli sett, og utfra det totale bybildet vil fremtidige risørfolk, turister og journalister gjøre sin dom. 

23. februar kl. 17:21 · LikerLiker ikke 

Karine Uppstad Mac Donald Høyre-folk Ruth...? Hvem e d som e høyre-folk her i denne situasjonen?? 

23. februar kl. 17:23 · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Ytbygger vil endre Holmenplanene grunnleggende. De kan ikke styre denne utviklingen alene? Skal 
ikke egentlig bystyret styre, etter at politikerne har snakka med folk og jobba seg gjennom? Jeg har skrevet to kronikker om 
Holmenutbygginga slik den lgger an nå; http://risor.rv.no/?artID=1288&navB=1 

DEN VANSKELIGE HOLMENUTBYGGINGEN.  

risor.rv.no 

Det er selvsagt ingen som ikke ønsker ”at noe skal skje” på Holmen. En slik konstruksjon er en avledningsmanøver. 

 
 
 
------------------------------------------------ 

  

 Erling Okkenhaug 

HOLMEN, EN NY LEVENDE BYDEL TILPASSET GAMLE RISØR?  

risor.rv.no 

Risør RV Rødt 

 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 25. februar kl. 11:20 

o  

o Sverre Torjussen liker dette. Oddvar Mykland Viktig å lese Knut Hennings kronikk, men, ærlig talt, den inneholder intet nytt. Det 
er kjente standpunkter som det politiske mindretallet har hevdet under hele prossessen og som er godt kjent for de fleste. 

25. februar kl. 14:01 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Viktig å lese Knut Hennings kronikk, men, ærlig talt, den inneholder intet nytt. Det er kjente standpunkter som 
det politiske mindretallet har hevdet under hele prossessen og som er godt kjent for de fleste. 

25. februar kl. 14:01 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Viktig å lese Knut Hennings kronikk, men, ærlig talt, den inneholder intet nytt. Det er kjente standpunkter som 
det politiske mindretallet har hevdet under hele prossessen og som er godt kjent for de fleste. 

25. februar kl. 14:01 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Viktig å lese Knut Hennings kronikk, men, ærlig talt, den inneholder intet nytt. Det er kjente standpunkter som 
det politiske mindretallet har hevdet under hele prossessen og som er godt kjent for de fleste. 
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25. februar kl. 14:01 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Hyggelig med gjentakelser, men dette er å overdrive, synes nå jeg. 

25. februar kl. 14:03 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Takk igjen til Knut Henning Thygesen. Håper bystyret tar opp igjen planen og starter en ny planprosess som 
gir bedre forankring blant Risørs befolkning og stedets karakter. Det er politikernes ansvar å sørge for:) 

25. februar kl. 14:17 · LikerLiker ikke · 1 

 

 

------------------------------------------------------ 

  

  

 Alternativer 

Knut Henning Thygesen 
Når det skrives "på han igjen" som om det er de som er skeptiske til Holmenutbyggingen som vil ha en omkamp, blir 
det feil. Det er Backegruppen som tar omkamp på Utbyggingsavtalen som ble vedtatt for over att år siden av bystyret. 
Og det er Backegruppen som tar ut hele Hotelldelen av Holmenplanen, et helt sentralt element i planen. Da MÅ 
bystyret, som er planansvarlig "på han igjen". Kanskje er det helt nødvendig for å få en bedre løsning på Holmen! For 
det vi ser for oss nå, er ikke bra. 
Liker ikkeLiker · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 25. februar kl. 11:09 

o  

o Du, Sverre Torjussen og 4 andre liker dette. Gunn Elisabeth Hoaas Fint at noen kan skrive så konkret og tydelig, med få ord i 
denne saken ;) 

25. februar kl. 11:19 · LikerLiker ikke · 1 

Ruth Aanonsen Homme Det er jo sånn det er. Hvorfor er det ikke 'stuereint' å være uenig i denne saken. Det kan virke som om 
ikke AAB vil ha for mye diskusjon om Holmen, heller.....? Hvem taper ansikt, viss dette ikke blir vedtatt? Vi vil ha politikere som 
gjør noe med en sak som har utviklet seg i feil retning. Takk, Knut Henning! 

25. februar kl. 11:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Tygesen må være klar over at han sitter i et glasshus her... han har selv stemt for Holmenutbyggingen og 
hvis har står for demokratiske prossesser så vet han hva et politisk vedtak betyr.. 

25. februar kl. 11:46 · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Kjøyr debatt om Holmen framover, men det er ikke nødvendig å åpne nye saker om samme sak, det er 
jeg enig med Bjerva i. Når det er samme sak det handler om. Mandag den 5. mars skal formannskapet diskutere Holmensaken, 
fordi Backagruppen vil endre planen og avtalen på en rekke områder, også grunnleggende. I formannskapet skal både de som 
er eller har vært entusiastisk for og de som har vært kritiske og hatt andre konstruktive forslag som Rødt delta. Alle syn bør 
lyttes til. Det er ikke kommunen eller Rødt som tar en omkamp. Saken kommer opp fordi Backegruppen, UTBYGGER ønsker å 
endre både 1) Utbyggingsavtalen som bystyret vedtok for over ett år siden (de ønsker (ennå) flere fordeler) og 2) 
Reguleringsplanen, både ved å fjerne 2/5 av de regulerte bygningene som er knytta til Hotellet, arkitekturen og 
arealdisponeringen og 3) Rammesøknaden som omhandler arkitektonisk uttrykk, utnyttelse og arealdisponering der det er 
forslag som går ut over reguleringsplanen. Det er ikke uvanlig å justere en reguleringsplan, det er heilt greit, men her er det 
snakk om VESENTLIGE endringer, og planmyndighetene (bystyret) må selvsagt ta dette opp på en grundig måte og la 
innbyggere og berørte parter delta. Når saken skal opp i formannskapet vil det forhåpentlig komme dokumenter som 
oppsummerer de endringene som nå utbygger skisserer/søker om. Noe av vitsen med planer og behandlingen i det åpne 
formannskapsmøtet er FOLKELIG, OFFENLIG ENGASJEMENT for å få de gode løsningene på saker som er viktige og 
betydningsfulle for samfunnet. Backegruppen har ikke greid å løse planens sentrale element om hotell (som Rødt ba de 
klargjøre før behandlingen av reguleringsplanen) og ikke greid å utvikle en arkitektur tilpasset Risørs natur og kultur. Så kjøyr 
debatt, uten nødvendigvis å åpne nye innlegg som Bjerva anmoder om. En kronikk som utdyper dette finner du på nettstedet til 
Risor rødt.no 

25. februar kl. 17:55 · LikerLiker ikke · 4 
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Tom Nordahl Det er godt mulig at Knut Henning stemte for Holmenutbyggingen en gang Kim Andor, men jeg går ut fra at det da 
var utfra daværende gjeldende forutsetninger. Knut Henning er klok nok til å forstå at hvis forutsetningengene forandrer seg, så 
vil også avgjørelsene forandre seg. Det vil være tull å "stå på sitt" uansett hvor uklokt det er. 

26. februar kl. 21:07 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Hvis jeg hadde hatt noen påvirkningskraft når det gjelder Holmen utbyggingen, så ville jeg ønsket meg et 
KULTURSENTER som hadde et bredt anvendelses område, og som for eksempel kunne formes etter følgende kriterier: (1) Jeg 
ville ønske meg et rektangulært rom med en FRI gulvplass minst like stor som storesalen i Risør rådhus (2) Rommet skulle ha 
en permanent liten scene/plattform med permanent talerstol og "storskjerm" ( Slik at byens politikere, organisasjoner og 
fremtidige foredragsholdere kunne suplere foredraget med audiovisuelle effekter. Seilforeningen eller fotballgruppa kunne for 
eksempel ha premieutdeling mens de viste video av kapen eller regataen. Bruksområdet begrenses bare av fantasien. ) (3) 
Rommet skulle ha flygel og PA annlegg til fremtidige konserter. (4) Det er viktig at rommet er akustisk "avbalangsert" med tanke 
på fremtidige konserter. (5) Rommet skulle være uten vinduer for å kontrolere lysnivået og for å oppnå maksimal veggplass. (6) 
Rommet måtte ha et kontrolerbart "klima" slik at det også kunne fungere som "bymuseum" Jeg tenker da på at det kunne være 
montere langs veggene som inneholdt alt fra skutemodeller til Dikken "relikvier". Høyere opp på veggene kunne man ha 
malerier og fotografier som viste Risørs historie med forklaring på flere språk. (7) I etasjen over skulle det være kafe med 
souvenir kjosk. Kafeen skulle ha massevis av vindusglass slik at vi fikk panoramautsikt mot byen og fjorden. (8) Begge etasjene 
skulle ha felles inngangsparti der det var utstilt en modell av Holmen slik den så ut i sine glansdager rundt 1900. Den største 
utfordringen vil nok kanskje være å avbalangsere klangen i rommet i og med at det vil være glassmontere i samme rommet, 
men moderne computer beregning bør kunne ta seg av dette.Og for all del, dette må gjøres skikkelig fra begynnelsen av . Man 
må bruke proffer som har et kunskapsnivå som står i forhold med selvtiliten til akustikk beregningen ( Da må man nok ut av 
byen) Slik kunne jeg tenke meg byens kultursenter på Holmen 

28. februar kl. 06:01 · LikerLiker ikke · 2 

 
 
 
-------------------------------------------------- 
 
 

 Øyvind Christoffersen 
Hei der Her er min tanke / visjon om Holmen. 
Bygningene skal ikke ha flat tak som her men skråtak som vanlige hus med takstein 
Farger kan være oker, røde ,hvite og grønne (grønn jord ) 
Total 20-24 leiligheter eller noe næring i 1 etg av bygninger. 
Badeområde med mulighet for sole seg. En kiosk i området. 
...Vis mer 

 

 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 27. februar kl. 23:45 

o  

o Bjørn Preben Anfinsen-aRisæ, Christian Ellingsgård, Sverre Torjussen og 5 andre liker dette. Egil Eriksen Øyvind. Fantastisk 
fint. Dette er virkelig gode og konstruktive ideer å bygge videre på. Takk for godt bidrag. Dessuten vil jeg si: Kan du ha et ønske 
om å kikke nærmere på dette; du godeste Holmenarkitekt. Flott, hvis så er. 

28. februar kl. 00:51 · LikerLiker ikke 
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Øyvind Christoffersen Takker for positiv tilbakemelding E Eriksen. Dette har jeg tenkt på lenge og ja jeg bodde en gang i Buvika 
og så ned på denne Holmen , så ja den ligger i ÅRA mi den. 

28. februar kl. 00:56 · LikerLiker ikke 

Egil Eriksen Jo. Spesielt godt liker jeg signalbygget (glasshus/badeland) øst mot Østerfjorden og Lille Danmark. Virkelig noe å 
gå videre med, for den bestemmende arkitekten, som er blitt engasjert til å foreta den storslåtte utbyggingen av 
Bartskjærholmen. Jeg håper at sluttresultatet blir flott; og det blir til glede for de fleste. 

28. februar kl. 01:11 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Det er nok penga som rår her , men dette er mine tanke/visjoner slik jeg ønsker det skal bli...ja sån ca 
da.Tragedie for Risør om det blir som model som er vist tidligere. Huff huff. Finnes lenger ned på sia eller i album tror jeg. 

28. februar kl. 02:10 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Går ut fra at dette dreier seg om en spøk. Hvis ikke synes jeg de bør være grenser for hvor langt ute i parodien 
denne saken skal trekkes. 

28. februar kl. 11:23 · LikerLiker ikke · 3 

Øyvind Christoffersen JA Ja Oddvar Tanken min har lagt der på det nivået hele tia. JA fra det var snakk om å bygge ei Gettoby 
der. Realistisk hummm. Stoppe det som er nå...humm mulig. En annen sak er om det er kommet så langt at det ikke kan 
stoppes men det får tia vise. Da får vi heller si ja ja" En pærle " forsvant.Dette er bare min tanke/visjon om Holmen med 
muligheter for å justeres.Sikkert mange i Risør by som også har / hadde lyst å komme med bidrag til løsninger.Bra å ha slike 
tanker/visjoner og ideer. Holmen sitter fast i meg den. Født og oppvokst ca 121 m fra den så ja. JA det var min tumleplass etter 
skoletid. Sitter fast i ryggraden . Slik er det Oddvar 

28. februar kl. 11:46 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Parodien er det nok "establishment" i Risør som står for Oddvar. Godt hele holmenhistorien er grundig 
dokumentert! 

28. februar kl. 11:52 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Egil Eriksen Ja vel, Oddvar. Det er iallfall ingen spøk fra min side, men heller en positiv applaus til Øyvind, som ønsker å bidra 
med et inspirert forslag. Oddvar. Jeg ser at Holmen-prosjektet har oppdragsgiver og arkitekter, som aller helst vil skape et 
pengeproduktivt område her i Risør. Helt realt og greit nok det. Synes likevel at Øyvinds bebyggingsforslag på Holmen, kunne 
bli en inspirasjonskilde for oppdragsgivers arkitekt, videre framdrift. Kommunens vedtatte rammeplaner for bebyggelse og bruk 
av området, kan muligens fortsatt påvirkes innholdsmessig. Eller tar jeg feil? 

28. februar kl. 20:19 · LikerLiker ikke 

Georg Torjusen For meg er det en tankevekker at Arne (Lindstøl) har jobbet med dette snart i flere 10 år uten å komme i mål. 
Det er fortsatt ikke solgt en leilighet... Arne, du har min support - kom i mål!! 

28. februar kl. 22:24 · LikerLiker ikke · 3 

Knut Henning Thygesen Båtbyggeriet gikk konkurs høsten 2002. Planprosessen med Backegruppen startet for fire år siden. 
Arne hadde ikke dette i tankene for flere tiår siden! Kommunen har stilt opp, politikerne har gitt Backegruppen svært gode 
rammebetingelser. Nå blir det langt fra slik Arne har drømt om og Backegruppen søkte om i reguleringsplanen. Dersom 
Backegruppen får viljen sin. 

29. februar kl. 22:53 · LikerLiker ikke · 1 

 

 
------------------------------------------ 
 

 Tom Nordahl 
Tid for oppsumering. ( Tittelen har jeg lånt fra lederen i AAB 23.02.12)Det er tydelig at forkjemperne for dagens 
utforming av Nye Holmen har seilt opp i slagformasjon og rullet frem "artileriet" Jeg er enig med Rolf Røysland når han 
skriver: "Vi tror at en utbygging på Holmen vil være av stor betydning for Risør generelt og for sentrum spesielt". Det 
tror jeg også, spørsmålet vil vær hvilket fort.. Det tror jeg også, spørsmålet vil vær hvilket fort...Vis mer 
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LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 26. februar kl. 11:25 

o  

o Tonje Berger Ausland, Øyvind Christoffersen, Karl-Erik Holmquist og 4 andre liker dette. Erling Okkenhaug Solid sammenfattet 
Tom. Tenk hva som ville skje hvis du blir tatt på alvor? 

26. februar kl. 18:39 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det vil vise seg Erling :-) Det som er mer betenkelig er når det forventes av "byens største parti" at medlemene 
stemmer for den nåværende utbyggingsplanen enten de liker den eller ikke. Veldig ofte så blir slike ting lagt frem som at det 
forventes at "man skal være LOJAL overfor partiets beslutninger. Spørsmålet blir da, Hva er viktigst partiets beslutninger eller 
Risørs Fremtid? 

26. februar kl. 19:45 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Det skal ikke stemmes over en utbyggingsPLAN. Det dreier seg om en utbyggingsAVTALE som i hovedsak 
dreier seg om hvem som skal betale for hva og om det skal kreves en økonomisk garanti fra utbygger. I tillegg skal det, 
forhåpentligvis tas stilling til rammesøknaden for første byggetrinn på bystyremøtet i mars. Dersom rammesøknaden blir vedtatt 
vil leilighetene i første byggetrinn bli lagt ut for salg, og såvidt jeg vet må bortimot halvparten av leilighetene selges for at 
utbygger skal gå i gang. 

26. februar kl. 20:01 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Fint at du rettet opp i dette Oddvar. 

26. februar kl. 20:15 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Det er tydelig at noen ikke liker at planen også bør omreguleres - hisser seg opp - tom for argumenter? - siden 
fundamentet i avtalen ikke holdes. Og hva er da mer naturlig enn å starte på nytt:) Når man har landa på kulen? 

26. februar kl. 20:25 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det er vanskelig å snu Sverre. Svært vanskelig, spesielt hvis man har gitt noen løfter. 

26. februar kl. 20:39 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Hva med løftene til Lindstøl&co? 

26. februar kl. 20:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Utbyggingsavtalen skal opp på nytt, ikke fordi politikerne har krev det men utbygger. Utbygger vil ha 
OMKAMP. Utbyggingsavtalen bygger på reguleringsplanen der UTBYGGER tar ut hele hotelldelen og salg og tilbakeleiedelen, 
ca 2/5 av all utbygging på Holmen. Dette arealet må omreguleres. Vi kan ikke late som om dette ikke er tilfelle. Denne 
endringen har stor innvirkning på utbyggingsavtalen. Etter all fornuft MÅ reguleringsplanen opp igjen, enten med full 
høringsrunde eller begrenset høringsrunde. Ellers blir det bare surr. 

27. februar kl. 14:55 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Det som fremdeles undrer meg litt, er at ikke noen av byens store "patrioter" har vært på banen. Likeså med 
profilerte lokale "autoriteter" i historielaget. De har jo hatt noe de ville sagt i forhenværende kulturhistoriske "begivenheter" som 
er langt langt mindre en Holmen utbyggingen: Når vi nå står foran den største forandringen i byens "ansikt"på 150 år, så synes 
det som om de er tause ? 

28. februar kl. 17:20 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Risør må vel være den eneste byen i Norge der historielaget fronter ødeleggelser på denne måten? 

28. februar kl. 18:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Øyvind Christoffersen Ja her er mange som burde sagt/kommentert/hatt meninge/kommet med utspill. Ja en meget taus 
befolkning også og enkelte som pleier å si noe er også tause. Bra vi er noen som sier litt. Viktig med å si sin menig. Okke som. 
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28. februar kl. 19:39 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Risør historielag har bestandig hatt god forankring i lokalmiljøet.http://www.srhl.no/ 

28. februar kl. 21:22 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Det er ikke det inntrykket jeg fikk av avisinnlegget i Agderposten til lederen av historielaget vedrørende 
Holmen-planene. Det var skrale greier... Ingen alternative forslag eller betenkeligheter på "Blokkholmen" 

28. februar kl. 21:27 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Da Verneforeningen i sin tid ble stiftet, ble møtet åpnet med sangen: "Vi er gamle og nu lever vi på 
minner"............ 

28. februar kl. 22:06 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Ja, men behøver du mimre på den nå da Oddvar.Den tiden er forbi som du vet....Nå er det nye tider. Glem nå de 
gamle sangene.Den tiden kommer aldri tilbake likevel :-) 

28. februar kl. 22:12 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland DEt var liksom det som var poenget da......., men jeg føler at ikke alle ser det. 

28. februar kl. 22:15 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Å, var det det du mente ;-) 

28. februar kl. 22:29 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl I dagens AAB ( 01.03.12 ) Så skriver jammen Per.Kr.Lunden at han også ønsker en utbygging på Holmen med 
MODERNE arkitektur. Tidligere så skrev Jan Einar Henriksen at han også syntes dagens utkast var flott og MODERNE. 
Lederskribenten i AAB skrev : " Det er ikke alle som er fortrolig med et så MODERNE utrykk". og en tidligere ordfører brukte 
utrykket "Signalbygg" Oddvar Mykland liker å "smile litt" av folk som vil holde på tradisjonene.Se på bildet av blokken i dagens 
utgave folkens ( AAB 01.03.12 ) Signalbygg er det ikke. ( Ishvskateralen i Tromsø, Vikingeskipet i Hamar og Operahuset i 
Bjørvika, det er signalbygg ) Jeg ser ikke noe "signalbygg" på Holmen. Og spesielt moderne er det heller ikke, det er en variant 
av en stil som ble kalt for "funkis" og som oppstod på 1920 tallet. La oss heller se det slik det er. Det er en stil som er enkel og 
regningsvarende. 

1. mars kl. 20:25 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Jeg har også reagert med undring på de to forannevnte syn på Holmenplanene - selv i vingeklippet form uten 
hotell. Men tror og håper Lunden i det minste ikke har satt prestisje i å presse gjennom eget syn og lar sine partifeller stemme 
fritt til Risørs beste. Synes uansett det er flott av ham å ta opp saken på nytt. Det er samlende. Spesielt hvis han selv egentlig 
ikke ønsker noen endring - men godtar at andre er av en annen oppfatning. Bra! 

1. mars kl. 20:30 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Litt kvelds lesning : http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article949042.ece 

1. mars kl. 21:02 · LikerLiker ikke · 1 

 
 
 
------------------------------------------------ 
 
 

Erling Okkenhaug 

Bladde gjennom alle dokumentene om Risør og fant dette bildet jeg fikk en gang i tiden. Trolig en lokal Risørpatriot som på 

egen hånd har lekt seg med Photoshop og kopiert inn Tangen på Holmen. Uansett et innlegg i debatten.... 
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Øverst i skjemaet 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 8. desember 2011 kl. 16:22 

 

Sverre Torjussen, Audun Tømmerås, Karl-Erik Holmquist og 21 andre liker dette. 

Emil Schwabe-Hansen Der vil jeg bo! 

8. desember 2011 kl. 17:20 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Lønningdal Jeg og!!! 

8. desember 2011 kl. 17:24 · LikerLiker ikke 

Anne Marie Hassel Ser da veldig bra ut...Om kroner ikke rår er det mulig!!!! 

8. desember 2011 kl. 17:50 · LikerLiker ikke 

Nina Lønningdal Hvis det funker på Tangen, så funker det kanskje andre steder også? 

8. desember 2011 kl. 18:29 · LikerLiker ikke · 1 

Annegrete Møller-Stray Ærlig talt: Tangen har vokst frem over tid, etter hvert som folk hadde råd til å sette opp hus for seg og 

sine. Den prosessen kan ikke gjentas, samme hvor nostalgisk man måtte være mellom ørene. Alle moderne forsøk på 

"sørlandsbebyggelse i vannkanten" ser heller begredelige ut. Bevar det fine, gamle som finnes, men la nytt være nytt - med et 

moderne arkitektonisk uttrykk som inngår i et ydmykt samkvem med eksisterende bygningsmasse. 

8. desember 2011 kl. 19:09 · LikerLiker ikke · 5 

Erling Okkenhaug Risørs særpreg er variasjon gjennom bygningers innbyrdes skala og format, ikke nødvendigvis at de er 

gamle eller "nostalgiske". Foreliggende forslag på Holmen er ikke et ydmykt samkvem med eksisterende bygningsmasse, men 

en stakkarslig spekulativ blokkbebyggelse som ikke gir uttrykk for noe man kunne kalle moderne arkitektur fra vår tid.... 

8. desember 2011 kl. 19:25 · LikerLiker ikke · 1 

Annegrete Møller-Stray Min kommentar var ikke et forsvar for foreliggende forslag til utbugging av Holmen, men en kommentar 

til bildet ovenfor. Det går an å mene at det finnes andre alternativer enn disse to. 

8. desember 2011 kl. 21:24 · LikerLiker ikke · 3 

Nina Lønningdal Gjenta prosessen? Vi kopierer stadig ting som fungerer, hvorfor ikke her? 

8. desember 2011 kl. 21:24 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Så absolutt Annegrete! 

8. desember 2011 kl. 21:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 
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Magnus Printzell Halvorsen Ja, kombinerer vi dette med flotte gammeldagse rorbuer mellom Holmen og Buvika så synes jeg vi 

nærmer oss noe vi kan leve med ;) 

9. desember 2011 kl. 21:51 · LikerLiker ikke · 3 

Audun Tømmerås Morsomt innslag! Noe i denne retning ville jo forsterke presentasjonen av TREHUSBYEN og skape helhet. 

12. desember 2011 kl. 14:39 · LikerLiker ikke 

Marianne Beisland Rees Der vil jeg og bo!!! Kler byen mye bedre enn de nymoderne byggeklossene! 

12. desember 2011 kl. 17:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 6 

Sverre Torjussen Nå er det tilbake til det koselige og slik mange ønsker å se og oppleve Risør også fremtiden:) 

1. januar kl. 21:46 · LikerLiker ikke 

Cecilie Axelsen Baer for et tragisk bilde! 

5. januar kl. 19:21 · LikerLiker ikke 

Steffen Torjusen trenger ikke et nytt tangen.. 

6. januar kl. 19:31 · LikerLiker ikke 

Marius Torjusen Kan gjøre hva som helst for min del. men la krana så! 

6. januar kl. 19:40 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen La Krana stå!:) http://stigfoto.blogspot.com/2011/09/soloppgang.html 

Risørspotting - bilder fra Risør: Krana på Holmen  

stigfoto.blogspot.com 

Bilder fra Risør 

8. januar kl. 17:20 · LikerLiker ikke · 1 

Rolf Larsen Morsomt bilde. Sikkert et bra øy å samle enslige og pensjonister, om man kopierer tangenstil på Holmen. Problemet 

er bare at ingen i de gruppene vil ha råd.. 

12. januar kl. 19:13 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Ja en gang i tiden ( noen år sia ) laget jeg dette bilde i Adobe Element . 

1. mars kl. 14:51 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Han Magnus P Halvorsen er inne på noe . Litt blanding men skal ok heller holde meg til hvite bygninger 

men ei rød bu bør vi ha der ute.Ja slik som klokkebua. 

1. mars kl. 14:54 · LikerLiker ikke · 1 

Øyvind Christoffersen Finansiering Tror han Jan Høgelund ( mener det var han ) nevnte en gang at det finnes eller man kan 

finne midler for slike poskjekt . Er ikke helt sikker men søker man staten /riksantikvar eller kultur dep er jeg sikker på at noen 

midle finnes. JA for å gjenskape/utvikle ett nærområde til en slik by som Risør Tror Røros fikk slike midler eller ja....noe slikt.Vi 

må ikke gi opp. Holmen er jo en perle som fortjener noe bedere en det som er lagt fram nå. 

1. mars kl. 15:02 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Det gis statlige midler til byutvikling. Noen må finne på å spørre... 

1. mars kl. 15:12 · LikerLiker ikke · 3 

Øyvind Christoffersen Hei Ja der er jeg enig Noen må spørre Det var jo det han Jan Høgelund nevnt ( tror det var han ) 

1. mars kl. 15:44 · LikerLiker ikke · 1 
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Tom Nordahl Hvis det finnes statkige midler til byutvikling, og dette ikke er undersøkt eller søkt på, så kan man jo spørre seg 

hvorfor. 

1. mars kl. 16:38 · LikerLiker ikke · 2 

May-Brit Blesvik Øyvind, er det ditt bilde? 

1. mars kl. 16:59 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Ja Torfinn og jeg lekte med dette og jeg laga det en gang noen år sia 

1. mars kl. 17:03 · LikerLiker ikke 

May-Brit Blesvik Har sett det før i aab... Fint bilde :-)) 

1. mars kl. 17:05 · LikerLiker ikke · 1 

Øyvind Christoffersen JA det stemmmer det ....var i AAB en gang da de kom opp med de første tegninger/prospekt av Holme. 

1. mars kl. 17:06 · LikerLiker ikke 

Jørn Torfinn Faktisk var det meg som lagde det for morroskyld, jeg sendte det over til Øyvind og han sendte det videre til avisa. 

I avisa ble det missforstått de trodde det var Torfinn Nilsen som hadde laget det, så det var det som kom på trykk. 

2. mars kl. 17:43 · LikerLiker ikke 

May-Brit Blesvik Flinke Torfinn .-)) 

2. mars kl. 17:48 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Helt enig med deg Annegrete Møller-Stray. Det går da an å finne et "moderne arkitektonisk uttrykk som inngår i et 

ydmykt samkvem med eksisterende bygningsmasse". Jeg kan ikke se at den eksisterende planen for utbygging har noen som 

helst "ydmyk samkvem med eksisterende bygningsmasse. 

2. mars kl. 17:56 · LikerLiker ikke · 2 

Arne Juell Myklebust Signalbygget på Holmen var hotellet og den resterende bebyggelsen kunne sees som lysglimt fra dette 

signalbygget. Kanskje kunne denne bygningsmassen finne en finstemt balanse med resten av byen. Det skulle bygges 

hyggelige gater og plasser med næringsvirksomhet. Dette er også positivt og vil vært bra for byen. I dag er det planlagte hotellet 

borte og de resterende bygningene planlagt endret. Metaforen med lysglimt er heller ikke lenger relevant ettersom signalbygget 

er borte. De planlagte gatene med næringsvirksomhet kan kanskje også bli vanskelig å realisere siden gode miljøer oppstår kun 

i sammenheng med trivsel og harmoni. Kan noen supplere med gode argumenter for en vellykket Holmen utbygging som 

fremdeles holdes levende. 

2. mars kl. 22:41 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Dette med å komme med et forlokkende prosjekt for så å redusere det til dagens utgave er det som kalles for "Bait 

and change" Arne :-) 

3. mars kl. 10:09 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl På mandag blir det nye muligheter til å høre hva utbygger tenker seg. Da blir det møte i Formannskapet på 

Rådhuset. Åpent for publikum og overføring på web-tv. 

"Dersom planene for hotell endres, må hotellarealet og arealet som er regulert til saLg og tilbakeleie behandles som ny 

reguleringssak i bystyret med ordinør høringsrunde".  

Møtet begynner kl. 18.00 på Rådhuset. Se på www.risor.kommune.no under webtv - politiske møter 

3. mars kl. 10:48 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Hvis modellen av Holmen skulle komme på banen igjen, så kan det være vanskelig å se hvor stort det hele vil 

fortone seg i virkeligheten. Det kan da være nyttig å ha noen referansepungter. Et godt utgangspungt kan da for eksempel være 

å legge merke til døråpningene. En standard døråpning er ca 2m høy. Dette burde gi et bra utgangspungt for å vurdere 

størelsen på andre deler i prosjektet. Jeg tror også det er viktig å legge vekt på bygningsmassens størele og utforming. Den er 

ikke det ikke mulig å forandre på når den først er påbegynt. Alt "stæsjet" derimot, som beplantning etc. er relativt lett å forandre 

siden. 

4. mars kl. 22:59 · LikerLiker ikke 
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Jeppe Jul Nielsen Hvorfor skal den nye bebyggelsen på Holmen skille seg fra den gamle, hvorfor kan man ikke bygge kopi av 

gamle Risør?  

Dette stammer nok fra Venziacharteret fra 1964 som sier at nytt i forbindelse med gammelt skal skille seg ut og være fra vår tid. 

Dette er det nå stor diskusjon om da dette har ødelagt opplevelsen av mange gamle bygninger og bebyggelser. Riksantikvaren 

har også begynt å gå vekk fra dette charteret og tillat nye tilbygg i gammel stil. 

http://www.kulturarvvestfold.no/Artikkel/Forside/Exit-Veneziacharteret/10003669.php 

Greit at arkitekter ønsker å presentere sin moderne stil, men det passer ikke side om side med en gammel bevaringsverdig 

bebyggelse. Og Holmen er side om side med gamle Risør, og det man vil se fra hele byen! 

 

Klart det kunne bygges bebyggelse i gammel stil på Holmen. Men da må det ikke være en utbygger som bruker den samme 

stilen og de samme vinduene på alle husene. Da blir det en kunstig "Lego-by". 

 

Problemet er nok mer at små hus gir liten utnyttelse av arealet og derved dårligere økonomi i prosjektet. Skal man få høy 

fortjeneste, så må så mange som mulig ha fri sikt til den pene gamle bebyggelsen (Strippeshow?). Derfor er også de østre 

blokkene lagt på en høyde (parkeringshuset) så de øverste etasjene ser over byggene foran. 

Så derfor beskytter man seg bak påstanden om at det ikke er mulig å bygge "kopi" av den gamle bebyggelsen og baker inn 

flotte ord som "samklang", "samhørighet", "moderne uttrykk med lokal og historisk forankring" osv. Og røsta tak og hvite fasader 

hjelper lite på en slik massiv, "moderne" blokkbebyggelse. 

 

Risørs fortinn fremfor de andre Sørlandsbyene er nettopp at Risør er den best bevarte byen på kysten her. Jeg tror dette har 

vært sterkt medvirkende til at det skjer mye i Risør. For det skjer mye i Risør, bare sammenlign med andre byer på samme 

størrelse. Jeg er ikke sikker på det hadde vært tilfelle hvis Risør hadde vært modernisert i mye større grad. Se på alle de nye 

byggene som er bygget i gammel stil, Kast Loss, Skagerakgården, Risør Hotell, Solsiden 10, Buene, Miljøbuene ved Esso m.fl.  

Hvordan hadde det vært hvis alt bygget/totalrestaurert etter krigen skulle vært som Sentrumsgården eller mer moderne 

glassbygg? 

 

Risør har, som resten av Norge, mistet flere store industriarbeidsplasser. Likevel har befolkningstallet ikke gått særlig ned. Jeg 

tror dette skyldes Risørs store trivselsfaktor som gjør at mange har tatt med seg arbeidsplassen sin hit, eller pendler, for å 

kunne flytte hit. 

 

Blir trivselsfaktoren større med massive, moderne ferieblokker på Holmen?  

Klart vi trenger sommergjester for å få nok omsetning i butikker og kafeer til at de kan ha helårsåpent.  

Men hvor går trivsel-grensen, og hvor går grensen på at det blir så mange sommergjester at det blir sommerbutikker og 

sommerkafeer som slår beina under de som har helårsåpent? 

Kulturarv :: Exit Veneziacharteret?  

www.kulturarvvestfold.no 

I avisdebatten om arkitektur og kulturminnevern vil Riksantikvaren slå en strek over Veneziacharterets retningslinjer for 

utforming av tilbygg. 

6. mars kl. 23:02 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Takk for linken til Veneziacharteret Jeppe. Det var interessant lesing. Selfølgelig hadde det vært fint om den nye 

bebyggelsen på Holmen hadde vært oppført i gammel stil. Veneziacharteret kan jo være hendig å bruke hvis man vill 

imøtekomme utbyggers ønsker. ( møtes på halv-veien) Hvis man derimot ønsker en bebyggelse oppført i "gammel" stil som 

"matcher" med den eksisterende bebyggelsen, så må all bygningsmasse antagelig tegnes på nytt. Det skal nok store krefter til 

for å få til noe slikt. De eneste som er i besittelse av en slik kraft tror jeg nok er UNGDOMMEN. Det er UNGSDOMMEN SOM 

SKAL ARVE DENNE BYEN, og det undrer meg at de ikke ser hvilken historisk begivenhet de er med på. ( Kanskje de ser det) 

Dette er den absolutt STØRSTE FORANDRINGEN I BYENS ANSIKT PÅ 150 ÅR, og det vil kanskje bli like lang tid til neste 

gang vi får en forandring i like stor skala. RISØR ER EN DEL AV VÅR INDENTITET. Det er foreslått og fremsatt ønsker om å 

lage noe som er unikt og som får folk oppmerksomme på og lyst til å komme til byen. Badeland, nytt akvarium, 

undervannstunell, skjærgårdpark, badeliv, sol sommer og sjø. ( og en masse annet) Dette er jo noe som finnes i massevis ellers 

i verden. DET ENESTE INGEN ANDRE BYER I VERDEN HAR ER RISØRS UNIKE BEBYGGELSE OG ATMOSFÆRE. Hvis 

ungdommen blir "irritert" på at man vil blande "hyllevare" inn i deres unike miljø, da er det håp for din drømJeppe Jul Nielsen 

7. mars kl. 21:10 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Holmenutbyggingen slik den nå er presentert er ikke et uttrykk for arkitektur, men et gjennomført spekulatur. 

Petter Bogen sa på formannskapsmøtet mandag at han hans navn kommer til å være knyttet til Holmenutbyggingen i all fremtid. 

Da er det rart at han våger sin kunstneriske arkitektintegritet på et prosjekt han selv mener kunne vært bedre. 

7. mars kl. 21:14 · LikerLiker ikke · 1 
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Tom Nordahl Det er selfølgelig også mulig å gjøre "blokkene" på Holmen enda enklere i utgangspungtet. Hvis betong 

konstruksjonen i utgangspungtet var helt rektangulær med max tre etasjer og flatt tak, så kunne den kles med trepanel og 

utrustes med falsk mønetak. Da ville man kunne sitte igjen med noe som var i likhet med herskapshusene på Solsiden. Med 

balkonger i "smijern", så ville det kanskje ikke bli så galt. 

8. mars kl. 05:37 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Innspill også relevant for Risør: http://www.aftenposten.no/meninger/Bygg-tradisjonelt-

6779890.html#.T1ieDkOORel.facebook 

 

Bygg tradisjonelt  

www.aftenposten.no 

Fremtidens Oslo-utbygging må finne forbilder på Ullevål Hageby og St. Hanshaugen. 

8. mars kl. 12:59 · LikerLiker ikke ·  

 

Tom Nordahl Takk for linken Erling. Så får vi bare håpe at så mange som mulig leser dette. 

8. mars kl. 16:06 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Har prøvet å finne begrepet "oppbygg" som utbygger kaller den ekstra leiligheten på takene. Ser ut som det 

er et nyord i arkitektursammenheng. Hvis man googler finnes man stort sett ortopediske lenker der ordet brukes for det å justere 

høyder på sko.. Noe helt annet ville være å tenke seg begrepet "oppbyggelig" som egentlig er noe helt annet enn en freidig 

tolkning av reguleringsplaner for å berike seg ytterligere... 

8. mars kl. 17:05 · LikerLiker ikke · 2 

 

Nederst i skjemaet 

 
 
 
------------------------------------- 
 
Audun Engh 

Dagens artikkel i AAB er oppsiktsvekkende. Dette kommer tross alt fra fagfolk som normalt vil være forsiktige med å 
kritisere kolleger og tidligere kunder. 
 
Det er lærerikt å se at arkitekten la inn en buffer av utnyttelse, slik at bebyggelsen skulle kunne legges på de optimale 
stedene, men ikke overalt. Bogen og utbygger kjører nå tydeligvis full utnyttelse olveralt innen regulering. Det er 
fa...Vis mer 

 

Anbefaler ny reguleringsplan  

www.austagderblad.no 

Kritt-arkitekten Oddvar Johansen hevder nå at det bør lages en ny reguleringsplan for Holmen. 

 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 10. mars kl. 19:36 

o  

o Sverre Torjussen liker dette. Christian Ellingsgård Overvåkje - Ikke nok med rødrutede gardiner; Harru bynt med nynårsk åsså 
nå? Ingen tvil: En ny reguleringsplan må på plass før gravingen kan begynne. Forstår også at Arne Lindstøl allerede har gått 
kjempelangt og synes dette er drøyt. Ikke gi opp Arne! Alt du trenger er en visjon - og den har du allerede uansett takvinkel! 

10. mars kl. 19:50 · LikerLiker ikke 
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Audun Engh Jeg har nynorsktalende slektninger på Vegårshei, men dette var en stavefeil for overvåke. Beklager dypt, jeg sitter 
her med brukket arm og skriver med en finger. Jeg har ingen meninger om gardiner. De kan være rutete, hvite eller fraværende. 
Derimot har jeg meninger om helheten omkring et unikt bygningsmiljø som Risør forvalter på vegne av hele kulturnasjonen 
Norge. Ikke på vegne av enkeltpersoner som har full rett til å prøve seg på en maksimal utbygging som ødelegger disse 
veridene, men som ikke har automatisk rett til å realisere det, dersom lovgivningen og lokaldemokratiet fungerer slik det bør. Det 
ser ut til at vi står overfor et tilfelle der krefter i lokalsamfunnet er for sammenvevet til at lokaldemokrastiet fungerer. Da har vi 
heldigvis myngigheter på nasjonalt og fylkesnivå som kan gripe inn. Dte skjer ofte i strandsonen, og bør også skje når et av våre 
viktigste kulturminner er truet og lojalitetsbåndene lokalt ser ut til å være sterkere til personer enn til prinsipper. 

10. mars kl. 20:18 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Faksimile av oppslaget i papirutgaven av AAB her: https://dl.dropbox.com/u/3457817/Arkitektur/austagder-
20120310.pdf 

10. mars kl. 20:29 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Det spekuleres i folks gode tro. Da jeg for noen år siden skrev i avisen at man blir ført bak lyset, fikk jeg raskt 
Arne Lindstøl på døra i Oslo. Og redaktøren i AAB skrev kronikken "Okkenhaug i fritt fall". Jeg undrer på om ønsket "noe må 
skje i Risør" er så sterkt at man finner seg i hva som helst? Arkitekt Bogen har selv uttalt at han ikke kan si det blir "så veldig 
fint" på Holmen. Videre har Bogen sagt at han er kommet i en "funkisklemme". Og hvordan kan han finne på å bruke 
Riksantikvaren som sannhetsvitne for sitt frekke Holmenovergrep? 

11. mars kl. 16:47 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 5 

Tom Nordahl E å Merry. ( Ekstra vers) 
 
Det e nesten så en kan få magesår, 
a planene de har med Holmen vår. 
Tenk at midt i våres trehus ry, 
hær de tengt å bygge en kånteinæ by. 
 
Nei, e trur inte at det blir så pent, 
me store klåssæ uta grå sement. 
Har ingen værme ellæ tradisjon, 
å inte noen go lokal visjon. 
De må forstå, det kante gå, 
nei det må bli ei anna rå. 
 
E å Marry har beslutta, 
moblisere Risæ gutta. 
På Kastellet fatta vi en reslusjon. 
Holmen skal være hvitt, 
ikke no funkis dritt, 
ellers gjør vi revlusjon. 

 

 

 Gro Øymyr 
Jeg vet at mange er lei av mitt gnål om flate tak, men jeg kan ikke la være: alle nye næringsbygg på vei ut av Risør har 
skrå tak, det er ikke vanlig med skråtak på f,eks. Rema 1000 bygg. Altså synes jeg det blir merkelig at kommunen har 
ønsket skrå tak på nye næringsbygg, men ikke på Holmen!!!!!! 
LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 22. mars kl. 19:23 

o  

o Siri Ingeborg Harsem, Kari Marie Bendixen Paulsen, Sverre Torjussen og 5 andre liker dette. Tom Nordahl Det høres ikke ut 
som om utbygger selv eller regionale myndigheter selv er særlig begistret for flate tak på Holmen Gro. Alikevel ser det ut til at 
våre øverste folkevalgte absolutt vil beholde dem ?????? 

22. mars kl. 20:11 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Forstå det den som kan..... 

22. mars kl. 20:14 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl  :-) 
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22. mars kl. 20:21 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Men kanskje kan noen 'våkne' snart? ....Verneforeningen, riksantikvaren.....ell. andre som ser sjelen til 
Risør...? ! 

22. mars kl. 22:39 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Vi er en gruppe som er imot dagens utforming av bebyggelsen på Holmen. En annen gruppe sier klart fra at de er 
for bebyggelsen slik den blir fremstilt for øyeblikket. Selv om jeg ikke er enig med dem, så har jeg respekt for deres 
synspungter. Det er det som kalles demokrati, og så får begge parter forsøke å underbygge sine synspungter best mulig. Det 
som jeg har vanskeligere for å "skjønne" er dem som ikke "toner flagg" og som forsøker å "ri to hester samtidig" Det blir det ofte 
noe grått og konturløst av. Det er også det som det blir "spekulasjoner" av. 

22. mars kl. 23:14 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Takvinkler er underordnet frykten for at ikke noe skal skje i Risør... 

22. mars kl. 23:51 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Heidi Hødnebø Spør de fleste tømrere hva de mener om flate tak. Synes å huske en viss oppussing på barneskolen for noen år 
tilbake pga det. Men for all del, disse taka er det ikke kommunen som skal reparere. 

22. mars kl. 23:53 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Det har du nok rett i Erling. Nå ser det ut som om det skal bli gjort ett numer av den fjerde etasjen slik at man ofrer 
den for å "lirke det til" slik at de eksisterende bygningenes form kan brukes som de er. 

23. mars kl. 06:58 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr men det skulle jo være terrasser på takene, derfor måtte de være flate....................... 

23. mars kl. 10:59 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Man hiver inn noen provokaksjoner som man vet at ikke vil bli godtatt for å få det andre lett igjennom. Vanlig 
strategi mot logrende lokalpolitikere over hele landet. Man kan ikke forvente at Risør skal slippe unna slikt... 

23. mars kl. 11:43 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Nei, men man kunne jo håpe at de hadde lært snart! 

23. mars kl. 12:22 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Verneplanen for Risør sentrum med tilhørende formingsrettleder finnes i dette dokumentet. 
Reguleringsbestemmelsene finnes på side 19-22.. Verneplanen inneholder en rekke konkrete krav som sikrer at både 
opprustning av gamle hus og nybygging skjer på en måte som opprettholder harmoni og byggeskikk. Dessverre mangler det 
slike klare regner for områder inntil verneområdet, bl.a. Holmen. ( Dette er fordi Verneplanen ble skrevet i en tid da Holmen 
fremdeles var industi område. Etter 3-400 år med industri var det ingen som kunne forutse at Holmen nærmest over natten 
skulle bli en ny bydel. Det som ivertfall er ubestridelig er at Holmen er en del av Risøt sentrum, og derfor selfølgelig kommer inn 
umder verneplanen når det blir en ny bydel på Holmen. Her er de viktigste punktene som på en utvetydig måte foreskriver 
tradisjonell byggeskikk. Det er disse reglene kultursjefen omtaler som "fordomsfulle", fordi de ikke gir fritt frem for arkitekter til å 
pådytte fellesskapet deres private meninger om hva som passer i Risør sentrum. 
 
- " 1.Å bevare og videreutvikle de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle og miljømessige verdier som Risør 
representerer. 
 
-- Bebyggelsen skal beholde eller gis en eksteriørutforming som harmonerer med den opprinnelige trehusbebyggelsens 
særtrekk. Bygningsrådet kan kreve spesiell materialbruk ,detaljering,form ogf argebruk. 
 
-- Bestående bebyggelse skal bevares. Bygningsrådet kan kreve at opprinnelig utseende tilbakeføres etter skade eller ved 
rehabilitering og igangsetting. 
 
-- Ombygging kan skje under hensyntagen til bygningens eget særpreg. Løsninger som må velges må være i harmoni med 
tradisjonell utforming. Det skal fortrinnsvis velges løsninger som tillater at eldre eller opprinnelig utseende kan gjenopprettes. 
 
-- Nybygg tillates når det utformes og plasseres i harmoni med opprinnelige bygningers og miljøs karakter,målestokk og 
tradisjon 
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-- Nybygg til erstatning for verneverdig bygning som er gått tapt, kan forlanges oppført som kopi av det opprinnelige eksteriør." 

 

 

 

 

 Viggo Larsen 
Satser på at vi kan få gjennomført dette fantastiske prosjeket på Holmen innen kort tid. Det blir en fantastisk berikelse 
for kommunen vår! 
 

 

 

Øverst i skjemaet 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 23. mars kl. 00:51 

 

Hans Petter Bjerva og 12 andre liker dette. 

Tom Nordahl Hva mener du den "berikelsen" skal bestå i ? ( På lengre sikt fpr Risør by og Risør komune) ? 

23. mars kl. 06:55 · LikerLiker ikke 

Marianne Beisland Rees Åååh! Ikke ødelegg den fine byen vår med de klossene! Er helt for å bygge leiligheter osv på 

holmen,men hva med å holde seg til noe som matcher den flotte byen vår ?:-) god helg alle sammen!:-) 

23. mars kl. 08:41 · LikerLiker ikke · 5 

Erling Okkenhaug Samfunnsøkonomiske analyser? 

23. mars kl. 08:51 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Kan dere ikke lage dette bilde fra gateplan/vannhøyde? Hvorfor skal alle bilder være fra fra eller oppe i 

høyden .Vi får bedre inntrykk fra vann/gateplan. Takk 

23. mars kl. 09:04 · LikerLiker ikke · 1 

Øyvind Christoffersen Tom......Berikelse er at det kommer "Rikinger "( ja de som kjøper der ) ja for man må jo være rik ( 5-6-7 

mill koster sikkert en leilighet ). JA JA 

23. mars kl. 09:09 · LikerLiker ikke · 1 

Stian Lund Det blir kjempebra gleder meg 

23. mars kl. 09:25 · LikerLiker ikke · 5 
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Siri Ingeborg Harsem Fra gateplan i byen vil dette gi et slag i ansiktet! Jeg synes dette viser en arroganse og likgyldighet overfor 

hvilken kulturskatt Risør er. Spesielt når man vet hvor flott en slik utbygging kan gjøres, hvis man tenker helhet og sammenheng 

med den gamle bebyggelsen OG naturen rundt. Dette er utrolig trist! 

23. mars kl. 09:37 · LikerLiker ikke · 7 

Kim Andor Stiansen Jeg var tidligere negativ til utformingen av den nye Holmen, men innser nå at dette vil være som Viggo 

Larsen sier er berikelse for Risør by. Vi har nok av gamle, slitte, råtne og skjeve trehus som ingen har råd til å holde vedlike. Vi 

trengere en fornyelse og optimisme og ikke den pessimismen som florerer på Risørtanken av de samme aktørene. Det er 

heldigvis de folkevalgte som bestemmer. 

23. mars kl. 10:07 · LikerLiker ikke · 3 

Kjell Mac Donald Helt enig Viggo , et fantastisk prosjekt for Risør , nå er holmen igjen med på å skape nye arbeidsplasser, men 

kanskje ennå viktigere det er at det er med på å sikre de eksisterende arbeidsplassene i Risør . Her ser vi en flott arkitektur som 

er tilpasset den gammle bebyggelse , her blir det de fineste leilighetene på hele sørlandskysten , så løp å kjøp . 

23. mars kl. 10:21 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Øyvind Christoffersen En venn av meg sier;...Hvordan gikk det med det flotte Proskjektet i Kragerø...ja Hvordan gikk 

det???...eller hvordan er stå der pr. i dag???Jeg vet ikke men .....kan noen svare på det....Berikelse...dette ser jeg ikke som 

berikelse...og ja vi som er glad i byen, muligens har ett annet syn på bygninger,høyder og slikt vi ser dette nok på en annen 

måte. En sa til meg Vi blir nok vant med det etter vært...ha ha.Uansett så ønsker jeg ett eller flere bilder av dette tatt fra 

vannet...skal ut i bårt i helga så de arkitektene kan jo gi ett hint så skal de få bilder fra alle vinkler ( vannhøyde ) så kan vi se 

hvordan det passer in mot sentrum/Solsiden /Stranden og Buvika. 

23. mars kl. 10:52 · LikerLiker ikke · 1 

Kjell Mac Donald Helt enig Kim Andor , å så flått det bliæ dær ute , hura hura for holmen prosjektet . 

23. mars kl. 10:56 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Jeppe Jul Nielsen Kan noen si meg hvorfor det sies at disse kassete blokkene med panoramavinduer, store terrasser og flate 

tak er "tilpasset den gamle bebyggelsen"? 

23. mars kl. 14:16 · LikerLiker ikke · 5 

Carl Erik Wessel Holst  Kim Andor Stiansen, Jeg er enig i at det bør bygges på Holmen, men det du referer til med gamle trehus 

som ikke noen har råd til å holde ved like, er vel ikke helt riktig. Det er masse restaurerings arbeide som er gjort på husene på 

bl. a Tangen de siste årene, men feilen er at når man har brukt en masse penger å holdt det gamle ved like, og man som vi må 

flytte pga plass til barn så skal man selge med tap fordi det er boplikt. Synes det er helt fint at Holmen prosjektet får fritak for 

bopllikt men det bør være likhet for alle så da håper jeg at politikerene fjerner boplikten i resten av byen også lik at man har like 

konkurranse regler for alle. 

23. mars kl. 14:27 · LikerLiker ikke · 3 

Unni M. Vaa Warelius Hvordan vil denne holmen se ut når man kommer sjøveien?? 

23. mars kl. 14:32 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Ja det skal vi få svar på til uka Jeg skal ut og ta bilderi helga og få noen til å plaserede blokkene der så vi 

får det riktig i forthold til Solsiden , Torget og Strandgata /Stranden fra vannhøyde/gateplan 

23. mars kl. 14:56 · LikerLiker ikke · 4 

Tom Nordahl Vi har hørt det før, dette med at Utbyggingen av Holmen ( slik den ser ut i dag) vil skaffe flere arbeidsplaser. Vi vet 

jo at enhver utbygging på Holmen vil gi arbeid for en liten gruppe mennesker så lenge utbyggingen pågår. Det vil være bruk for 

anleggsarbeidere, snekkere, murere, rørleggere, malere, elektrikere osv osv. Vil disse arbeiderne være fra Risør? Kanskje, hvis 

de kan konkurere i pris med andre firma utenbys. Da må de også eventuelt ha kapasitet til et så stort prosjekt. Uansett, så vil 

arbeiderne kun ha arbeid i de månedene det tar å fulføre prosjektet, og hver yrkesgren vil ha arbeid i en forholdsvis liten del av 

byggeperioden. Først må det eksisterende rives, så må det nye bygges opp. Når "skallet" står der, så kommer malere, 

elektrikere og andre til i riktig rekkefølge. Etter noen måneder er arbeidet over, og så står funkis blokkene der og skal være en 

del av Risørs fasade i hundre år fremover.  

 

Hvor mange VARIGE arbeidsplasser har så utbyggingen skaffet?, og 

hva kan så Holmen utbyggingen gi tilbake til Risør når det først er ferdigstilt? 
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Når utbyggingen er fullført og anleggsarbeiderne har dratt hjem, hva så? Beboerne har flyttet inn, noen fra Risør, andre utenfra. 

Jeg vil tro at kvadratmeter prisen blir såpass høy at det er uoverkommelig for " Jørgen Hattemaker" Vil innboerne handle alt de 

trenger i Risør? Det tviler jeg på. Vil holmen utbyggingen skaffe permanente arbeidsplasser bortsett fra sporadisk vedlikehold og 

et rengjøringsfirma? ( Hvis det lokale kan konkurere i pris) Vil Holmen anlegget styrke Risørs renome og være med på å gjøre 

Risør mer atraktiv nasjonalt og internasjonalt? Det vil det hvis det er riktig utført og i harmoni med eksisterende bebyggelse. ( 

Slik som det ser ut i dag, så er det absolutt ikke i harmoni med eksisterende bebyggelse ) 

 

Det arlitektoniske utrykket for utbyggingen slik den ser ut i dag er formet slik at det er utbygger som vil trekke veksler på Risørs 

unike miljø, mens Risørs særpreg vil svekkes av det eksisterende arkitektoniske utrykket, 

23. mars kl. 18:05 · LikerLiker ikke · 2 

Egil Eriksen Jeg er forvirret. Mennesker som jeg oppfatter som politisk konservative; mennesker som jeg så absolutt liker privat, 

og respekterer og lytter til, gir uttrykk for radikale og revolusjonære verdier i forhold til ny arkitektur på Holmen. Mennesker som 

jeg oppfatter som radikale og revolusjonære, uttrykker svært verdikonservative holdninger, i forhold til utbyggers forslag til 

bebyggelse av Holmen. Vennlig hilsen en verdikonservativ Arbeiderpartivelger. 

23. mars kl. 18:15 · LikerLiker ikke · 1 

Kjell Mac Donald Været i Risør er vell ålreit , ellæ e det å bære noe dritt ??? 

23. mars kl. 18:22 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Været i Risør er kjempefint Kjell og heldigvis så er det noe vi ikke kan rå ovæ da tror jeg vi ville hatt en helt annen 

debatt :-) 

23. mars kl. 18:38 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Kritt som i sin tid fikk gjennomslag for den foreliggende reguleringsplanen vil med god grunn ikke stå inne 

for prosjektet slik det er blitt etter Bogens entré. Bogen mener at prosjektet ikke blir optimalt pga. den foreliggende 

reguleruingsplanen. Dvs. at vi ser på et nytt Holmen der ingen vil ta ansvar for resultatet. Forøvrig er det også helt klart at 

utbygger heller ikke har til hensikt å oppfylle foreliggende avtaler. 5 ordinære boligblokker i glass og betong oppfyller ikke 

intensjonene. Så enkelt er det. Om noen måtte mene noe annet, så skulle jeg ønske at de argumenterte for sine synspunkter, i 

stedet for å bare si at Holmenprosjektet er "fantastisk" uten annen begrunnelse enn å betegne meningsmotstandere med 

nedsettende karakteristikker. 

23. mars kl. 19:47 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Hvor liten skal man være for å ønske å være så stor? 

24. mars kl. 01:30 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Det har vært mange kreative forslag til å "berike" Risør mer. Vi måfinne på noe nytt sies det. Noe nytt, spesielt og 

unikt som vil trekke fler folk til byen, Uansett hva man har kommet opp med, så finnes dette i massevis ellers i verden og da i 

finere og større utgaver. Uansett om man er for eller imot dagens utkast til Holmen utbyggingen, så er det det ubestridt faktum 

at det ENESTE vi har å reklamere med som de ikke har andre steder er Risørs nasjonale kulturarv. RISØRS UNIKE 

TREHUSBEBYGGELSE ER DET ENESTE BYEN HAR SOM DET IKKE FINNES MAKEN TIL ANDRE STEDER. Dette har vært 

og vil i fremtiden også være byens sterkeste markedsførings vare. Den estetisk/visuelle utformingen på Holmen prosjektet slik 

det ser ut i dag vil IKKE styrke Risørs image som en av Europas best bevarte trehus milø. Dagens Holmen utkast med 

firkantede funkis elementer som finnes overalt ellers i verden vil ikke styrke Risørs renome, og om det vil "berike" noen, så vil 

det ivertfall ikke være Risør 

24. mars kl. 09:38 · LikerLiker ikke · 8 

Kim Andor Stiansen  1. Du skal ikke tro at du er noe. 

 

Dette budet slår ihjel all den selvrespekt en kanskje har greid å bygge opp før en kom inn i jante samfunnet. Hvis en er oppvokst 

i Jante, vil dette være det budet som hele tiden har tatt fra en den selvtilliten en har greid å bygge opp. En må ikke tro at selv om 

en er født i en god familie, eller har mye penger så er en noe bedre enn alle andre.  

 

2. Du skal ikke tro at du er like mye som oss. 

 

Dette gir mindreverdighetskomplekser! Hvis en lar dette budet råde over seg, vil en til slutt ende opp som et vrak. Budet gir klar 

beskjed om at samme hvem du er, så er du ikke brukbar til noen ting.  

 

3. Du skal ikke tro at du er klokere enn oss. 
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Dette budet "slakter" ordtaket om at "kunnskap er makt". Ethvert forsøk på å vise at en kan noe, vil bli sett på som en 

overtredelse av dette budet.  

 

4. Du skal ikke inbille deg at du er bedre enn oss. 

 

Det virker som om Sandemose vil fortelle oss at ingen er feilfrie. Det kan gå på at alle ofte bryter Janteloven, selv om de ikke vil 

innrømme det.  

 

5. Du skal ikke tro at du vet mere enn oss. 

 

Dette budet inneholder omtrent det samme som nummer tre. Men det er en liten forskjell. Det synes som om dette går på 

kunnskap om mennesker, på sladder. Det avslører at menneskene i Jante vet mye om hva du har gjort. En kan også skrive om 

budet litt og si:"Uansett hva du vet så vet vi mer."  

 

6. Du skal ikke tro at du er mer enn oss. 

 

Det er klart at ikke noe individ kan være mer enn mange indidivider, så her har Sandemose lagt logikk inn i sin lov. På den 

annen side finnes egentlig ikke dette vi. Dette budet går også på det som det første budet handler om. Det at en ikke skal spre 

om seg med penger og leke "playboy" fordi en er rik.  

 

7. Du skal ikke tro at du duger til noe. 

 

Det finnes for eksempel mange som gjerne vil vise at en er god på skolen. Men hvis en viser det, kan dette budet gjøre slik at 

en blir redd for å vise det. En er redd for å bli plaget, og hvis en viser det vil en bli plaget.  

 

8. Du skal ikke le av oss. 

 

Dette er en trusel. Ingen må le av oss. Det vil få konsekvenser.  

 

9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. 

 

Dette budet fratar individet ethvert håp om å slippe inn i fellesskapet. Det virker også nedbrytende:"Det er ingen som elsker 

meg, jeg har ikke noe å leve for."  

 

10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe. 

 

En er fristet til å si noe stygt om lærere, men jeg tror ikke det er det det hentydes til her. Jeg tror går på det det tredje og femte 

budet handler om. Det går på kunnskap og livserfaring. Det er de unges måte å si fra til de eldre på:"Vi vil ikke høre på dere, vi 

vil klare oss selv."  

 

Janteloven kan virke positivt inn på mennesker, hvis den blir brukt litt moderat. For eksempel kan det være til hjelp for personer 

som er litt "høye på pæra" å få servert en litt moderat jantelov for å dempe dem ned. Dette vil virke positivt både på personen, 

og på de menneskene som lever rundt ham.  

 

Jeg tror vi bruker Janteloven både som nevnt ovenfor, men også som et middel til å undertrykke. Et middel til å mobbe med. Et 

eksempel kan være mennesker som er nye i en jobb. De andre på arbeidsplassen likte kan hende den gamle sjefen bedre og 

derfor bruker de janteloven til å holde den nye sjefen "i tømme". Jeg vil bruke det samme eksempelet en gang til, men denne 

gangen liker ikke personalet den nye sjefen i det hele tatt. Han blir mobbet til å slutte i sin nye jobb.  

 

Jeg tror vi kan bruke Janteloven til mye, men vi må være forsiktige slik at vi ikke sårer noen. Janteloven gjelder i alt for mange 

tilfeller, og har i hovedsak negativ virkning. Den demper initiativ og tiltakslyst, den ødelegger menneskenes kreativetet og 

pågangsmot, og den reduserer individet til en del av en grå masse uten særpreg. For å greie noe må du tenke positivt og tro at 

du greier å gjøre det du har foresatt deg, og til og med mer enn det du har satt deg fore. Hvis nåtidens mennesker skulle la 

denne loven bestemme over seg, vil det samfunn vi har i dag aldri komme noe videre. 

24. mars kl. 12:20 · LikerLiker ikke · 4 

Gro Øymyr Litt synd da at en stor del av Risørs besøkende blir målløse når de skjønner at det faktisk er sånn det blir!!! 

26. mars kl. 13:04 · LikerLiker ikke · 3 

Ruth Aanonsen Homme Jeg velger og tro at denne byggingen vil stoppe seg selv. Tror ikke de får solgt noen leiligheter. Det 

kunne blitt fantastisk på Holmen, men dette blir ødeleggende for byen. 

26. mars kl. 16:44 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 8 
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Tom Nordahl Jeg tror nok ikke denne utbyggingen stopper av seg selv Ruth. Utbygger ønsker selvfølgelig å komme igang med 

mest mulig av dagens plan intakt, og Ordføreren ønsker også at utbyggingen skal komme igang så fort som mulig.( AAB 

22.03.12) 

 

Sitat: Vi må finne fram til en kompromissløsning om vi skal holde tidsskjemaet, og unngå store forsinkelser på Holmen. Det sier 

ordfører Per Kr. Lunden etter møtet han hadde med de regionale myndighetene. Sitat slutt. I det samme stykket så står det 

videre: Sitat: Ifølge ordfører Per Kr. Lunden er også fylkeskomunens kulturminnevernavdeling SVÆRT kritisk til standarisering 

av bygningene, og at samklangen mellom byens trehusbebyggelse er liten i de nye planene. Det mangler på variasjon, hevder 

kulturminneavdelingen, og peker på forhold som høydeforskjeller og vinkler i arkitekturen: Sitat slutt. Det blir også igjen referert 

til at fjerde easjen ikke skal brukes til bolig. I og med at denne easjen stadig blir trukket frem, så antar jeg den blir en svært viktig 

brikke i et "kompromiss". 

 

Et kompromiss er jo som vi vet en form for enighet eller “pruting”der de ulike partene “firer” på krava de opprinnelig hadde. Og 

snakker seg frem til en løsning begge kan godta. Hvis utbygger sier fra seg dene etasjen, så vil det jo ikke skape noe mer 

variasjon eller vinkler i bygningsmassen. Det gjenstår og se om man vil se bort fra kulturminneavdelingens kritikk og bare 

BLINDT stole på at den eksisterende utbyggingsplanen blir en "berikelse" for byen.  

Hvis dagens utbyggingsplaner er slik en stor berikelse og velsignelse for byen, så burde de i det minste kunne belegges med 

noen fakta som gjør en slik uttalelse troverdig. 

26. mars kl. 19:39 · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme Ja, jeg har lest det. Men jeg velger å håpe..... begynner å bli lei av å mene noe jeg ikke kan gjøre noe 

med. Håper Flisvika kommer i gang først....Det vil de fleste av oss ikke se hver dag. Men det må være et tankekors at 

leilighetene blir så dyre at de fleste Risør folk ikke kan kjøpe leiligheter der. 

26. mars kl. 19:51 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Øyvind Christoffersen Kommer utbyggeren i gang og får sette opp de første blokkene ja ja og så stopper alt opp...Holmen er så 

øglagt for all framtid..Viser igjenn til det som skjedde i Kragerø ja for der stoppa det opp... Plutselig 200 leiligheter +++ for salg i 

Risør innewn kort tid... ja det blir artig /spennende og se hvem som kjøper til 3-4-5-6 mill.Uansett så ja dette stopper opp. 

Berikelse....var på vannet i går...og lekte med tanken når man kommer fra Østerfjorde og opp mot Holmen...ja da kommer vi til å 

møte en masiv vegg som er ca 12-3 m høy ( det er 4 meter høyere en den hallen nå det )Vakkert...Ikke så vakkert nå heller da 

men med hus/bygbinger på max 6-7 meter høye og skråtak mye luft mellom bygningene og ja farger som oker,rødt og noe 

hvit.Kan bli en nytelse å komme fra Østerfjorden og opp mot byen. Utbyggere Nå har jeg ett kinppe med bilder dere kan få tatt 

fra vannet i forskjellige vinkler..Legg på bygga og så kan vi se hordan det så ser ut mot byen ( ja byen i bakgrunnen ) Bare si fra 

så sender jeg de gratis til der. 

26. mars kl. 20:04 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Om prisen på leilighetene vurderes som høy eller lav beror vell på markedet og etterspørselen. Utbygger har 

allerede, og vil også i fremtiden bruke Risørs unike miljø i sin reklame og markedsføring av leilighetene. Kjøperne vil når de 

sitter i sin leilighet ha utsikt mot en av Europas vakreste trehus bebyggelser. Når de derimot tar en tur i byens gater vil de se det 

hele fra "utsiden" De vil ha utsikt mot en klynge funkisblokker som ikke hører hjemme her. Da kan det hende de revurderer sine 

kjøpsplaner, for det var ikke funkis de kom hit for å oppleve. 

26. mars kl. 21:33 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Og i værste fall så kan de jo rives hvis det viser seg at interessen ikke er der............. Nei det skjer vel ikke. 

26. mars kl. 22:00 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Å nei Gro. Hvis utbyggingen skulle vise seg å være et feilgrep, så er det nok ikke arkitekturen som får skylden. Det 

er bare "de andre" som ikke "skjønner den" :-) 

26. mars kl. 22:16 · LikerLiker ikke · 2 

Øyvind Christoffersen Rive ned...Det kan ikke jeg tenke meg....Nei det to-tre-fire blokkene blir nok stående som symbol på.... ja 

hvordan skal jeg nå skrive det da?? Jo ...Nu skal alt bli så mye bederetiden i Risør komme...ja for det er jo det " De " drømmer 

om..ja er det ikke det da? Bare spør jeg 

26. mars kl. 22:43 · LikerLiker ikke 

Hege Birgitte Skaar Bower Hvorfor må det absolutt ligge ute i sjøen? Er det ikke nok land å ta av innover i landet,da. 

26. mars kl. 23:08 · LikerLiker ikke · 1 

Øyvind Christoffersen Der er det opptatt 50 leiligheter ( 20-) ikke sikker i Oterlia noen på Krana ( Lindalen ) og noen på 
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26. mars kl. 23:11 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Ja det var noen til men ikke sikker og 80-100 på Tangen og 80 - 100 på Holmen så en 200-300 til 

sammen så ja ja . Holmen ja det er der de vil være alle samma...ja de som har pener da...Jappeøy kan det jo bli. vet jo ikke 

prisene ennå da men ca 5-7 mill tenker jeg 

26. mars kl. 23:17 · LikerLiker ikke 

Kari Marie Bendixen Paulsen Beklager, jeg kom til å trykke liker på et innlegg som jeg ikke er enig i. Så jeg får stå frem å si at 

jeg ikke fatter hva enkelte Risørfok tenker på når de går inn for å bygge ut Holmen slik forslaget nå foreligger. Risør er så unik 

med sin gamle trehusbebyggelse, og det vil i fremtiden være disse få "oasene" i en ellers mer og mer lik verden turistene ønsker 

å oppleve. Når Stiansen sier at vi har nok av gamle, slitte, råtne og skjeve trehus her i byen, så tenker jeg at det vil vel være slik 

ungdommen ser på det som ikke er nytt. Det er ikke slik jeg som innflytter fra Finnmark ser denne byen. Ikke ser jeg på 

aktørene på Risørtanken som noen pessemister heller, jeg ser på dem som utrettelige forkjempere for å ikke ødelegge det som 

er unikt ved denne byen. Så stå på gutter og jenter som forsvarer fremtidens Risør, og tør å tenke langt fremover. Kanskje 

skulle vi grasrotfolket stå frem og ikke være så redde for å bli "halshugget" av de drevene debatantene her inne. 

26. mars kl. 23:52 · LikerLiker ikke · 7 

Egil Eriksen Kari Marie. Jeg slutter meg så absolutt til din kommentar her på Risørtanken. Selv om jeg er en innfødt 

Torskeberggutt, som bare har bodd ni måneder i Risør sentrum. Jeg er bare en ufaglært synser når det gjelder det 

arkitektoniske forslaget til utbyggingen av Holmen, men slik som forslaget foreligger nå, så skurrer dette en smule i forhold til 

egne oppfatninger om god byggestetikk, i forhold til bygningene i bykjernen, som Risørfolk har levd med i hundre år og mer. 

27. mars kl. 00:19 · LikerLiker ikke · 4 

Christian Ellingsgård Risør fortjener en god visjon for Holmen, og utbyggerne bør forstå at en god visjon også er god butikk for 

dem. Her er det bare en ny reguleringsplan som duger, og hvorfor ikke tilføre litt stedsutviklingskompetanse? Om jeg var 

utbygger hadde jeg ansatt Erling Okkenhaug. Og jeg skulle ønske at professor Dag Jørgen kunne ha hostet opp litt vektig teori, 

og ikke bare "liket" Holmen-prosjektet som "fantastisk" slik det ser ut nå. Og jeg vet at Arne er en kjernekar. Men pessimist er 

jeg ikke. 

27. mars kl. 00:30 · LikerLiker ikke · 6 

Øyvind Christoffersen Christian JA DEN ER SUPER..VI HAR IKKE GITT OPPRIKTIG ENNÅ HER SÅ JA FLOTT FLOTT 

DETSISTE HER JA. Å SOM JEG DIGGER BYEN JEG ER FØDT I. 

27. mars kl. 18:26 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen JA JAJEG ER FØDT PÅ RISØR SYKEHUS DEN 25 JULI( EN SØNDAG KL 0415. CA ) ÅRSTALL JA JA 

...... 

27. mars kl. 18:28 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Både motsandere og forkjempere av dagens utkast til Holmenutbyggingen, og også utbygger selv er ivertfal enige 

om EN ting. Holmen er en del av Risør sentrum. ( Utbygger har på sin webside " Visjonen er at Holmen skal bli en naturlig del 

av Risør sentrum" ) Utbygger synes sine flate funkisblokker oppfyller dette , og har til nå valgt å se vekk fra all kritik ksom for 

eksempel Fylkeskomunens kulturminneavdeling som er svert kritiske til dagens arkitektoniske utforming.  

Forkjemperne for dagens utbyggingsplan hevder at utbyggingen ( slik den ser ut i dag) vil være til stor velsignelse for byen uten 

å kunne komme opp med en god begrunnelse for dette utsagnet. Ikke engang noen estimerte tall. Disse mennskene er uten tvil 

inteligente personer, så jeg har vanskelig for å tro at de skulle gå med på noe så stort som Holmen utbyggingen representerer 

fulstendig i blinde og uten kritisk vurdering. 

Risørs politikere ønsker tilit, men er det tilitskapende når eneste holdepungt for dagens utbygging er at de tror den vil være til 

velsignelse for byen ? Det er også blitt nevnt at "Vi må vurdere kommersielle og samfundsmessige hensyn" Er det slik at penger 

er den eneste virkelige verdien de ser i Risør? Det ønskes også fra forkjempernes side at ting må "lirkes til" Jeg ble oppdratt tilå 

være på vakt når ting ble "lirket til" 

27. mars kl. 19:57 · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme Jeg må bare si ja og amen til Anne Marie B. paulsen. Takk for at du gav oss andre litt oppmuntring. Jeg 

kjenner at jeg blir lei meg og oppgitt viss politikerne ødelegger den fine byen vår med denne Holmen varianten. 

27. mars kl. 21:43 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 4 

Mona Rhein Jeg kan ikke helt skjønne hva det er som er fantastisk eller enestående ved prosjektet slik det fremstår nå! Her ser 

jeg ikke noe som er unikt eller som kan vekke entusiasme og glede for alle som er glad i Risør eller for de som i fremtiden 

ønsker å besøke Risør.? Lytter gjerne om noen vil overbevise meg med gode argumenter! 
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27. mars kl. 23:16 · LikerLiker ikke · 7 

Marit Fossmark Hva er det med Risørfolk? Dere sier nei til det meste, men vil ikke ta konsekvensene av disse negative 

ytringene. Vi lever i et moderne samfunn, og verden må gå fremover. Forherligelse av fortiden fører ikke til utvikling. Vi må tørre 

å leve! Vi må ikke klamre oss fast til troen om alt ALT var bedre før. Er jammen meg glad for at politikerne har bestemt seg, og 

vi andre må forholde oss til at de taler vår sak, og tar beslutninger deretter. Det er derfor vi har gitt de stemmen vår. Lykke til 

med utbyggingen. Jeg gleder meg til resultatet. 

28. mars kl. 00:02 · LikerLiker ikke · 6 

Mona Rhein Jeg er fremdeles ikke overbevist om at det er nettopp dette forslaget som er det beste!Men.... Å, ja! La oss få 

utbygging!! 

28. mars kl. 00:08 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Ja la oss få utbygging ja ikke sant ,men 80-100 boenheter der da galskap og 10-12-13 meter høyt enda 

mer galskap Det vil si de blir høyer en husene på Solsiden , 30-40 max , litt tomleplass til almenhete 

28. mars kl. 00:37 · LikerLiker ikke 

Vanja Egeland Det er vel ikke snakk om at alt var bedre før.. Det er snakk om å ta vare på vår unike og flotte trehusby Risør.. 

Da har ikke de kolossene noe på Holmen å gjøre.. Det er det unike og flotte som trekker turister, det som er godt bevart.. Med 

dette forslaget så får de på Holmen en flott utsikt, men ikke resten av byen dessverre :-( Er ganske sikker på at skoleelevene 

ved barneskolen hadde kommet opp med ett bedre forslag enn dette!! 

28. mars kl. 08:27 · LikerLiker ikke · 5 

Gro Øymyr Til Marit. Dersom du hadde fulgt med på debatten, hadde du nok sett at ingen av oss som ikke liker blokker på 

Holmen mener at alt var bedre før!Saken er den at vi mener det er verd å ta vare på det som faktisk er en viktig årsak til at Risør 

"er på kartet". Folk liker å være i Risør på grunn av vår vakre hvite by, og da mener noen av oss ( og våre gjester) at det vil 

være feil å ødelegge utsikten fra torvet med blokker! Kommer man fra en større by, så har man sett blokker før, men ikke en 

samling hvite hus rundt en vakker havn! Set er det unike ved Risør folk kommer for å oppleve!!!! Utbygging av Holmen eller ikke, 

er ikke spørsmålet her, men hvordan vi bygger ut Holmen. Og så er det jo ikke sånn at ikke et politisk vedtak kan endres! Derfor 

prøver jeg og flere med meg å få folk til å våkne for å være med på å påvirke våre politikere til å snu i denne saken. 

28. mars kl. 09:08 · LikerLiker ikke · 3 

Kjell Mac Donald Det er helt riktig oppfattet Marit et fint og nyansert innlegg , så skal vi ta litt positive tanker , det er kanskje noe 

av det flotteste som er planlagt på Sørlandet i det siste . En flott arkitektur med noen av de fineste leilighetene i vår landsdel, ja 

nå har dere litt å skrive om dere positive og allvitere, ps kunne ikke dere fortelle oss hva dere har vært med å skape av 

arbeidsplasser eller utvikling ? Det hadde vært utrolig morro for oss Risør væringer å vite, for dere er jo så flinke. 

28. mars kl. 10:16 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Kunne tenke meg å få begrepet "flott arkitektur" litt nærmere utdypet Kjell. Og ikke minst hvor mange 

arbeidsplasser regner du med at blokkene på Holmen vil skape? 

28. mars kl. 11:09 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Dobbelt så mange arbeidtakere som leiligheter. Flere skatteintekter til kommunen. 

28. mars kl. 11:17 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Hvem har beregnet dette? 

28. mars kl. 11:21 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Det må to personer som er i arbeid til på hver leilighet for å kunne kjøpe seg inn på Holmen. Ingen trygdede 

der.. Enkelt regnestykke. 

28. mars kl. 11:27 · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Men det er jo ikke boplikt der ute, så de vil jo ikke skape skatteinntekter når de blir brukt som 

ferieleiligheter. Jeg synes det er riktig at det bygges der ute men er kanskje ikke helt for formatet. 

28. mars kl. 11:45 · LikerLiker ikke 
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Jørn Torfinn Jeg regner med at dette var for å provosere, men hvem snakker du om Kjell? Vi ”positive allvitere” det er vi som 

betaler skatt til Risør og sørger for å holde denne byen i drift hele året. Selv betaler jeg flere 100 tusen i skatt til denne 

kommunen hvert år. Hva vil disse nye feriebeboerne tilføre kommunen, kun utgifter. Og dere som skal tjene penger på disse 

hva tilfører dere lokalsamfunnet? For dere gjelder det kun å mæle sin egen kake og trikse å fikse for å unngå å betale skatt å 

komme i minus på selvangivelsen. ”Fiskebrygga” er jo heller ikke noe vakkert syn med sitt flate tak, men den ble vel bygget på 

en tid da annet sto i fokus. Se også sentrumsgården, det er heller ikke noe flott syn. Det er jaggu godt at noen tør å si i fra hvor 

galt dette går. Her må det reserveres arealer til allment bruk og tilgang til sjøen. Og så må området på Holmen utvikles etter 

behov og ikke kun til økonomisk spekulasjon. 

28. mars kl. 11:50 · LikerLiker ikke · 7 

Øyvind Christoffersen På 70 tallet da blokkene ( i heiveien ) kom..ja det likte ikke vi , men vi er jo blitt vant med de da. En 

politiker sa at bare vent en stund , ja så liker dere det som kommer ute på Holmen også...ja og så henviste han til ett hus i 

nærheten av Holmen som det var litt om og men om. Huff huff sier jeg da.Blokker / klossser/containere eller hva vi nå skal kalle 

dette... ja ta Dere en tur rundt i byen..Begynn ved Hotellet og vandr inn mot byen ,utenfor Politistasjonen , så inn til Torget, 

utover Solsiden og forbi Holmen og ut der det gamle badhuset sto, Tenk dere da bygg av 12-13 meters høyde ja rundt hele 

denne holme.Mot Østerfjorde/BUVIKA NESTEN HELT TETT MASSE 13 meter høye..og så byggninger også inne da denne 

festning som er like høye ( 12 m ) La fantasien løpe og si...jo dette blir vakkert...ja eller nei dette går da ikke ann. Vi ødlegger 

byens vakre utsene....ja . La oss heller få alternativ 1 ( det første som kom ) og heller justere noe på det eller noe annet...( ja 

helst det ) ...men dette..huff huff En festning rundt mange klosser. 

28. mars kl. 11:51 · LikerLiker ikke · 1 

Kjell Mac Donald Svara var ikke så overraskende , det ante meg . 

28. mars kl. 12:49 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Ja. Det var et enkelt regnestykke Kim Andor.. 

28. mars kl. 12:55 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Men selv om det ikke blir noen skatteinntekter fordi det bare er feriehus, og ikke blir noen særlig med arbeidsplasser 

fordi firmaene leier egne, så mener noen at dette er veldig viktig for Risør........... Det er liksom dette som skal holde liv i Risør, 

ikke alle oss som bor i og skatter til kommunen........ 

28. mars kl. 12:58 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Arkitekt utenfra, investorer utenfra, entreprenører utenfra, beboere utenfra og "bråkmakeren" Okkenhaug 

utenfra.. Mye utenfra her.. 

28. mars kl. 13:02 · LikerLiker ikke · 4 

Jørn Torfinn Ja akkurat som trekkfuglene, kommer om våren og drar om høseten etter å ha nytt godt av alle resursjene. Og som 

Gjøken! 

28. mars kl. 13:19 · LikerLiker ikke · 1 

Ruth Aanonsen Homme Det ekke så greit å gjøre alle til lags. Jeg tror at vi som er mot DENNE utbyggingen både er innbarka 

Risøringer og innflytta og utflytta Risør folk. Det er feil å si at vi er så negative og sier nei tll alt. Men jeg synes ikke det er riktig 

at du Kjell M.D. skal ha så lite respekt for oss. Det må være lov å ha flere meninger, og det må være lov ti å si dem og kjempe 

imot. Jeg er glad i byen min, og jeg vil utvikling, men jeg kan ikke se at dette skaper arbeidsplasser til Risør eller skatte penger. 

Ser heller ikke noe unikt eller flott med disse boksene hvor rikinger skal sitte å nyte den fine gamle byen vår. Ingen har hittil klart 

å vise meg dette. 

28. mars kl. 15:43 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Å gi uttrykk for egen småbynepotisme er dårlig argumentasjon for folk som samtidig understreker sitt 

demokratiske sinnelag. Ikke minst i en sak som denne. Kjell skriver over at det viktigste/beste med Bogen-blokkene er at de 

bidrar til å bevare eksisterende arbeidsplasser. Kanskje har han rett her. Men å skulle vurdere hvem som er eller ikke er 

risørværinger nok, er lite relevant, uansett hvor "utrolig morro" Kjell synes dette kunne ha blitt. Han er selv aktør i byens reiseliv. 

Hvorfor ikke sette seg litt bedre inn i hva det er som får turistene til å velge nettopp Risør og Brygga Bar & Pizza? 

28. mars kl. 16:26 · LikerLiker ikke · 3 

Cecilie Schandy Kvernvik Denne "debatten" fortoner seg mer og mer som en parodi hvor regler om argumentasjonsteknikk og 

vanlig dannelse koker bort i en grøt hvor ingen hører på noen. Jeg sier snart"paroll", men først vil jeg igjen svare Marit sitt 

innlegg.Vet ikke riktig hvem du argumenterer til Marit? Veldig få som mener man skal lage plagiater av gammel bebyggelse Du 

https://www.facebook.com/jtroeed
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376532429047770&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=376532429047770
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001013279031
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376532549047758&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=376532549047758
https://www.facebook.com/kjell.macdonald
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376550142379332&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376552372379109&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/g.oymyr
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376553232379023&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376554425712237&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=376554425712237
https://www.facebook.com/jtroeed
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376560189044994&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=376560189044994
https://www.facebook.com/ruth.aanonsenhomme
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376616782372668&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/absolonia
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/373129526054727/?comment_id=376635709037442&offset=0&total_comments=76
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=376635709037442
https://www.facebook.com/cecilie.s.kvernvik


skriver selv at det ville det være en god løsning å bygge funksjonelt og moderne, med elementer av den eksisterende 

bebyggelsen i sentrum. Det er nettopp det mange reagerer på at de fremlagte planene ikke gjør! Forslaget er en kjønnsløs 

forflatning av funkisbebyggelse med plastikkgress på flate tak. Det eneste samspillet er den hvite fargen. Arkitekter plikter å ta 

hensyn til samspillet/kommunikasjonen/dialogen med eksisterende bebyggelse og det blir ikke gjort her. Arkitekt Borgen sier 

selv at han har gått i "funkisfella". Hvis Risørs bebyggelse hadde vært en tradisjonell funkis-by ville dette forslaget vi ser øverst i 

tråden kanskje ha fungert, men med eksisterende bebyggelse ser dette ut som en "voldtekt" som viser særdeles liten fintfølelse 

og sans for estetikk og tradisjon, Et"Nilleforslag" med kleine materialer rett og slett for å sette det litt på spissen. Alle ønsker 

utvikling og vekst. Alle ønsker at Risør får en ny næring og økt befolkning. Det får vi ikke ved å ta første og beste forslag bare 

for at det endelig skal skje noe for enhver pris. Synes det er synd på utbygger som sikkert har håpet at planene ville falle i god 

jord hos lokalbefolkningen, men det må også sies at når man bestiller arkitekttegninger så må man også presisere hva man er 

ute etter. Det har tydelig ikke vært klart nok her. Avslutningsvis poster jeg et bilde fra Bergen som har hatt et en liknende 

problemstilling. Her synes jeg arkitektene viser at de kan evne å spille på lag med eksisterende bebyggelse samtidig som det er 

et uttrykk som tilhører en ny tid. Det er altså mulig å gjøre som Ole Brum og få begge deler. Ny arkitektur som kommuniserer 

med tradisjon og eksisterende kvaliteter. Alle store kunstnere har gått tilbake i tid for å hente inspirasjon og lære for så å sette 

sitt personlige uttrykk som harmonerer med tiden vi lever i. Hvis planene for Holmen hadde beveget seg i den retningen vi ser 

på bildet under ville jeg ha applaudert for at vi gikk i riktig retning. Risør fortjener det beste og akkurat som vi ikke vil gi barna 

våre kleine klær så skal vi heller ikke gi Risør" klær" som vi vil gremmes over i 

fremtiden.http://cargocollective.com/eriksenskajaa/StrusshamnERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER  

cargocollective.com 

ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER 

 

ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER  

cargocollective.com 

ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER 

28. mars kl. 17:08 · LikerLiker ikke · 9 

Kim Andor Stiansen Det aller beste hadde vært om alle de som er negative til Holmen danner sin egen chattegruppe slik at vi 

som er positive til forandring og utvikling slipper å høre på alt dette knålet som bare gjentar seg. Smak og behag kan ikke 

diskuteres.. 

28. mars kl. 18:22 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Vi er positive til forandring og utvikling. Men ikke all forandring er god forandring, og du kan bare la 

være å lese 'gnålet' vårt. 

28. mars kl. 18:27 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Det sikkert mest hyggelig med et debattforum der alle er enige Kim? 

28. mars kl. 18:38 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Negative tanker er som forurensing.. lett å lage vanskelig å bli kvitt.. 

28. mars kl. 20:08 · LikerLiker ikke · 1 

Vanja Egeland alle som er negative til det forslaget av noen blokker på Holmen er de som virkelig er positive til byen vår!! Og 

det er de fleste innbyggerne.. 

28. mars kl. 20:17 · LikerLiker ikke · 5 

Egil Eriksen Det startet med et innlegg av Viggo Larsen, der hans mening kom tydelig fram. All respekt til deg Viggo, for din 

mening om forslaget til Holmenutbygging. Men. Når kommentarer og argumenter, for å sette det litt på spissen, blir: "Vi forstår 

hva som er best; de andre skjønner ingen ting. Vi er positive; de andre er negative. Vi er framtidsretta; de andre er 

bakstreverske," da melder jeg meg ut av debatten, slik den utvikler seg nå. Hvis debatten kommer på skinner igjen, med saklig 

argumentasjon og større respekt for andres meninger, så vil jeg gjerne delta. "Vi" og "de" har her ingenting med hva noen 

kommentatorer eller hvemsomhelst, må ha av meninger om planene for Holmen. 

28. mars kl. 22:43 · LikerLiker ikke · 7 
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Tom Nordahl HELT RIKTIG Egil. Det var da også en sakkelig aregumentasjon fra Viggo Larsen jeg innledningsvis spurte etter. 

Ditt innlegg er helt på sin plass. Så får vi forsøke å arregumentere så sakelig vi kan heretter. 

29. mars kl. 05:39 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Oslo har også sin "Holmendebatt" på Filipstad. Befolkningen har organisert alternative planer. Noe for Risør 

når det sprekker for Lindstøl & co? Litt bakgrunnstoff: http://www.allgronn.org/container.html 

 

ALLGRØNN - "Containerdødaren"  

www.allgronn.org 

Mot alle odds tok den uortodokse idésprøyten Erling Okkenhaug innersvingen på by...råkrater og havnevesen i kampen om 

Filipstad-utbyggingen i Oslo. Et lærestykke i kunsten å selge en idé med mediene som brohode, mener han selv.Vi måtte ha 

dokumentasjon, mengder med god dokumentasjon, et stalinorgel av ...Vis mer 

29. mars kl. 14:18 · LikerLiker ikke · 1  

Erling Okkenhaug Les om den alternative planen som lokale velforeninger i Oslo presenterer etter plansmia som har pågått 

denne uken på www.plansmier.no Trist at man ikke har hatt slike forberedelser i Risør og med det sluppet den triste utviklingen 

på Holmen. Stjernearkitekten Niels Torp sa det så forleden: De driver ikke byutvikling men eiendomsutvikling på Filipstad. Mye 

likt med Risørs situasjon.. 

Plansmier - deltakelse, engasjement og konsekvenser  

www.allgronn.org 

TIDLIGERE PLANSMIER FRA VÅRT TEAM: LES OM PLANSMIA FOR RAKKESTAD SENTRUM JANUAR-FEBRUAR 2011:  

29. mars kl. 14:24 · LikerLiker ikke ·  

Tom Nordahl Marit fossmark presiserer at vi lever i et moderne samfunn, og at vi må se fremover. Det er helt riktig Marit. Det er 

også det vi prøver som best vi kan, Alle vet at Risørs unike trehusmiljø er et godt salgsprodukt.Turist næringen, Risør komune 

og Utbygger selv bruker det som hovedpoeng for å tiltrekke seg turister og for å få folk til og slå seg ned her. Både 

turistnæringen, komunen og utbygger har det til felles at de er fremtidsrettet. Hvis Risørs unike miljø og trehusbebyggelse var 

avleggs og gammeldags, så kan vi være sikker på at de som forsøker å leve av god markedsføring hadde funnet på noe annet 

som var bedre.Når man så har et så unikt og enestående reklame og fremtidig salgsprodukt ( som Risørs unike miljø er) er det 

ikke da logisk at man foredler og bygger videre på dette og får en variert bebyggelse på Holmen som er i samklang med den 

eksisterende bebyggelsen i sentrum, isteden for å gå i stikk motsatt retning med flate funkiselementer ? 

29. mars kl. 18:16 · LikerLiker ikke · 7 

Siri Ingeborg Harsem Der sa du det så braTom! 

29. mars kl. 20:02 · LikerLiker ikke · 1 

Øyvind Christoffersen JA topp topp Tom Nordahl 

29. mars kl. 20:05 · LikerLiker ikke · 1 

 

Nederst i skjemaet 
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 Audun Engh 
Et nytt håp om å forpurre blokkene på Holmen? Fylkeskommunen og Riksantikvaren er trukket inn. På høy tid om man 
skal kunne håpe på statlig overstyring for å hindre lokaldemokratisk kulturrasering. Arkitekt Bogen bekrefter sin 
strormannsgalskap - han vil tegne hele bydelen alene. 

Tror på dialog  

www.austagderblad.no 

Troen på dialogens muligheter deles av mange. Deriblant Riørs ordfører Per Kr. Lunden. 

 
LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · Del · 31. mars kl. 00:53 

o  

o Gro Øymyr, Cecilie Schandy Kvernvik, Nina Hjorth Brekke og 3 andre liker dette. Sverre Torjussen Jeg er skeptisk til 
kulturminneseksjonens vurderingsevne i slike saker. De ser ut til å kun engasjere seg positivt der planen direkte involverer 
antikvarisk bevaringsområder og ser ikke behovet for å tenke ydmykt ved nye planer. Riksantikvar Holme, derimot, er rett 
adressat å finne gode løsninger for kommunen og alle involverte - som ikke ødelegger Risørs særpreg som sørlandets best 
bevarte perle. Er Risør villig til å gi fra seg dette fortrinnet ved å tillate hvasomhelst midt i fleisen på innseilingen til byen? 

31. mars kl. 10:58 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Det er flott at Fylkeskomunen og Riksantikvaren er trukket inn i Holmenutbyggingen. om det derimot blir noen 
statelig overstyring gjenstår å se, selv om vi håper på det beste. Om det er vilje fra lokalpolitikernes side til å følge rådene fra 
Fylkeskomune og Riksantikvaren er jeg usikker på. Det er altfor mye “politikerprat” dvs. “runde” ord og vendinger som "heller" i 
motsatt retning.. Når Lunden (blant annet) sier “Håpet mitt er at en slik dialog kan føre til at prosjektet blir så bra som mulig i 
forhold til de kravene som ligger i reguleringsplanens bestemmelser” , så er det fort og tenke seg at “kassene” fremdeles blir like 
firkantede som før.Det vil bli henvist til alle milionene som allerede er invistert i prosjektet, og at prosjektet er så langt "kommet" 
at det vil være dumt å gjøre ( Hva utbygger vil kalle) store forandringer. Den fjerde etasjen blir “ofret”, de flate takene beholdes 
og man flytter litt “kosmetisk” rund på “tingene”. og så er alt som før. Utbygger har en stab av svært professjonelle folk med 
dyktige forhandlere som kjenner det politiske systemet. Det er bare å håpe på at fylkeskommunen, Thomas Hirsch og 
riksantikvaren ikke er like lette å sjarmere, og følelsesmessig forføre som enkelte av Risørs politikere. 

2. april kl. 08:42 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Godt sagt, Tom. Ansvarlige lokalt i Risør må kjenne sin besøkelsestid og selv erkjenne sine målsettinger. Om 
det er å bygge inne innseilingen, vil vise seg. Jeg håper ikke det:) Og oppfordrer igjen ansv. til å både gjennomføre en 
plansmieprosess - med bred deltagelse fra alle interesserte - ikke bare dem med øk. int. eller som byråkrater/politikere - men 
alle - å skape løsninger med bred forankring i befolkningen - som igjen betaler seg i økt trivsel og tillit og samhold. Holmen-
saken viser konfliktene til fulle - og helt unødvendig. En uavhengig plansmie vil samle målsetningene og synspktene på en 
profesjonell måte også den uten egeninteresse for andre enn Risørs beste. Men start med en erkjennelse om at dette klarer vi 
ikke helt alene. Uten å ødelegge Risørs identitet:) 

2. april kl. 09:15 · LikerLiker ikke · 3 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Christian Ellingsgård 

Hva er en god Holmen-visjon? 

Øverst i skjemaet 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 9. april kl. 18:55 

 

Christian Ellingsgård liker dette. 

Nina Kristiin Vraa Du banner i kjerka og det er 1. påskedag! 
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9. april kl. 18:57 · Liker ikkeLiker · 1 

Nina Kristiin Vraa Tatt i betraktning at de aller fleste kommer til å se Holmen fra land, bør man kanskje ta i betraktning hvordan 

det kommer til å se ut fra land? Turistbrosjyrene viser Risør fra sjøen, så da bør man kanskje ta i betraktning hvordan det vil se 

ut fra sjøen også? Hvis jeg kom seilende og ble møtt av 5 blokker som blokkerer utsikten til den hvite byen innenfor, hadde jeg 

nok seilt videre til Lyngør... 

9. april kl. 18:59 · LikerLiker ikke · 3 

Christian Ellingsgård så hva er en god visjon? 

9. april kl. 19:00 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Noe som beriker Risør både til vanns og til lands 

9. april kl. 19:09 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Kristiin Vraa De fleste visjoner er dyre å sette ut i livet, derfor blir nok Holmen helt middelmådige bygg uten visjoner av noe 

slag annet enn penger i kassa. 

9. april kl. 19:09 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Noe hele byen er begeistret for! 

9. april kl. 20:13 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 5 

Karl-Erik Holmquist En visjon om Holmen må være bærekraftig og tåle fremtidens krav og ta opp i seg historiens løp samtidig 

som det gavner hele byen. 

9. april kl. 22:15 · LikerLiker ikke · 6 

Tom Nordahl Flott skrevet Karl-Erik. Det er nok alle enige om, men hvordan kan denne visjonen best realiseres? 

9. april kl. 23:01 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Jeg tror ikke at det nødvendigvis blir dyrere å forandre på det arkitektoniske utrykket på Holmen utbyggingen Nina 

Kristiin. Den arkitektoniske formen på den eksisterende bebyggelsen i sentrum er like enkel ( hvis ikke enklere ) en planene for 

Holmen utbyggingen slik den ser ut i dag. Utbygger sitter med en stab av mennesker som er proffer i akitektur og utbygging. 

Hvis de er VILLIGE til å forandre, så finner de en løsning. Hvis ikke, så finner de en unskyldning. 

10. april kl. 16:28 · LikerLiker ikke · 3 

Sari Syväluoma Tilpasse eller markere seg? 

Det er det evige spørsmål om å tørre eller ikke tørre.  

Hvordan fremstår Risør utad fra land og fra havet? Risør fremstår og stikker ut som en vakker og stille by som ikke har det 

travelt å se seg selv i en større sammenheng. Jeg er tydelig nok ikke fra Risør, men kan være like godt bekymret for Risørs 

fremtid med mange mørke hus på vinteren. 

Nye hus kan total tilpasses eller en mer spennende visjon - bygge kontrast, som vil bringe fagfolk, turister og andre interesserte 

til Risør.  

Norsk demokrati er som en gammel tyggis på godt og vondt. Mindre demokrati noen ganger hjelper til å få gang visjoner og 

realisert dem. 

11. april kl. 07:53 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Det som skal bygges på Holmen er ikke en mer spennende visjon Sari. Det som skal bygges på Holmen er 

ikke uttrykk for ny spennende arkitektur. Det man ønsker å bygge på Holmen er spekulasjon kombinert med forflatet industriell 

masseproduksjon. Blokkene vil ikke trekke fagfolk, turister og andre interesserte til byen.. Det måtte være for å studere hvor galt 

det kan gå når en liten by gjør hva den kan for å være større enn den er... 

11. april kl. 12:45 · LikerLiker ikke · 5 

Tom Nordahl Det er denne vakre byen som tiltrekker folk Sari.Både Risør komune, Reiselivsbransjen og utbygger har et 

nettværk av proffesjonelle fagfolk innen markedsføring som ser fremover, og alle aktørene bruker byens enestående 

bebyggelse og atmosfære i sin markedsføring. Spørsmålet blir vel hvordan utbyggingen kan hjelpe til med og “foredle” dette? 

Hvis man velger å bygge “kontrastrikt”, så bør man vel i det minsteha en VIRKELIG GOD OG UNDERBYGD BEGRUNNELSE . 

Ishavskatedralen i Tromsø, Vikingeskipet i Hamar og Operahuset i Bjørvika, er vel kontrasbygg det kan skapes gode 

aregumentasjoner for, men utbyggingen på holmen er jo ikke akkurat Operahuset i Sidney for å si det mildt. Utbyggingen slik 
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den planlegges nå er rett og slett en samling helt ordinære funkis blokker som det finnes maken til overalt ellers i Norge. Den 

kontrasten disse funkis greiene eventuelt ville ha i forhold til den gamle bebyggeles kan beskues i en rekke andre byer. Har 

denne kontrasten i disse byene blitt en (positiv) attraksjon som har bidratt til å tiltrekke fagfolk , turister og andre interesserte ? 

11. april kl. 17:16 · LikerLiker ikke · 2 

Karl-Erik Holmquist Er det mulig å lage en ideskisse på hva Holmen kan brukes til bortsett fra en ny bydel med beboelse og litt 

næring? Hvis nå det ikke blir mulig å realisere de planene som forligger for Stangholmen, kunne Holmen romme et amfi til 

konsert og ellers være et rekreasjonsområde midt i byen? Er det mulig å starte med blanke ark? 

11. april kl. 22:52 · LikerLiker ikke · 2 

Nina Kristiin Vraa Burde Hoilmen reflektere Risørs etablerte tyngde innen kunsthåndverk, kunst og design - dvs at Holmen i det 

minste burde ha en spenstig arkitektur som kan bli en attraksjon i seg selv, samtidig som det ikke bryter med Risør som den 

attraksjonen byen er i seg selv? Burde ikke dette være en glitrende oppgave for arkitekthøyskolen¨å jobbe med? 

12. april kl. 00:13 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Holmen vil tåle mye slags spenstig arkitektur hvis man holder seg til Risørs mantra: "alt ligner og ingenting er 

likt"! 

12. april kl. 10:03 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Sari Syväluoma Henviser til deres innlegg. Interessant. Kanskje ikke noe sammenlignisbart men det er en stor debatt i Helsinki 

om det skal til en Guggenheim museum eller ikke, og hva det ville bringe til byen. Det som har interessert meg i alle disse 16 

årene i Norge er hvor utrolig lang tid slike byggeprosjekter tar i Norge. Til slutt skal man begynne fra starten? Det er langt ifra å 

være bærekraftig. Kanskje en såpass høy tårn a`la Zaha Hadid som vil gjøre Solsidan til en Skyggesida. 

12. april kl. 14:52 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Risør har en definert skala. Innenfor denne kan mye tåles Sari. Selv et monumentalbygg på Holmen må 

relatere sine proporsjoner til resten av byen. Tenk deg en øy med en rekke arkitektoniske smykker i stedet for en billig variant av 

Groruddalen..? 

12. april kl. 15:14 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Synes det er greit å kunne mene dette jeg Thorleif. Likeså at du mener noe annet.. 

12. april kl. 21:27 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Sari skriver: “Tilpasse eller markere seg? 

Det er det evige spørsmål om å tørre eller ikke tørre” og “Risør fremstår og stikker ut som en vakker og stille by som ikke har det 

travelt å se seg selv i en større sammenheng.”Du skriver også at du har vært 16 år i Norge, og jeg antar da at du ikke har vært 

alle disse årene i Risør. Det du og alle andre både i og utenfor Risør nå snart blir vitne til Sari er den største historiske 

forandringen i Risørs ansikt siden 1861 ( da husene rundt havnen ble bygget) Rene tilfeldigheter reddet sentrum fra å bli 

“modernisert” på 60 tallet slik at vi i dag altså sitter med en juvel som er en av Europas best bevarte trehusbebyggelser med et 

helt unikt miljø. Når det gjelder Holmen, så har denne bestandig blitt regnet som endel av byens hjerte. Risørs byvåpen ble 

tegnet i 1891, og da ble Holmen det viktigste elementet i byvåpenet, og utrykket “Den hvite by ved Skagerak” ble introdusert i 

1929 , så som du ser så har mange mange generasjoner før oss vært med på å bygge opp Risørs renome som en av Europas 

best bevarte trehusbebyggelser. Etterhvert som andre byer blir mer og mer “kloninger” av hverandre ved hjelp av “moderne 

funkis” arkitektur, så vil Risør ( Hvis den beholder sin atmosfære) fremstå som mer og mer unik og mer og mer atraktiv. jeg tror 

neppe det er noen som er så idiotisk arrogante at de sier “det driter jeg i, nå må vi gjøre noe helt annet og begynne på nytt 

igjen. 

Når det gjelder Holmen uybyggingen, så bør vi tenke på at Risør by er en FELLES arv som vi overtar fra tidligere generasjoner. 

Vi er satt til å forvalte den for en periode for så å gi den videre til kommemde slekter.Vi bør også tenke på at når utbyggingen 

først er startet, så er den ikke reverserbar, og det arkitektoniske utrykket skal stå der i mange fremtidige generasjoner, Det 

arkitektoniske utrykket på utbyggingen slik den ser ut i dag finnes OVERALT den er IKKE SPESIELL, og det eneste den hjelper 

til med er å gjøre Risør LIK ALLE ANDRE BYER. For at Risør også i fremtiden skal fremstå som en av Europas best bevarte 

trehusbyer med et unikt miljø er det viktig at vi foretar de riktige valgene. Det er nok ingen i Risør som er kompetente til en slik 

oppgave, og jeg synes vi i ydmyk respekt for byen og fremtidige generasjoner plikter å skaffe til veie den beste ekspertisen som 

finnes innen byplanlegging og byutvikling før vi tar noen avgjørelser. Det kan ikke være slik at holmens arkitektoniske utrykk 

skal bli en personlig PR jippo og en egotripp for individuelle kunstneres, arkitekters eller andre enkeltmenneskers personlige 

eksponeringsbehov.  

Jeg vil avslutte med å sitere litt av talen som ble holdt av Risørs ordfører under byjubileet 1929 Sitat:“La altid byen være så hvit 

og vakker som den er i dag,-det ønske tror jeg dere alle er enig med meg i, og for den oppgaven skal vi alle arbeide.Vi kan igjen 

gå tilbake og se på tidligere tiders menneskers, flid og dyktighet i arbeidet for sin by og sitt virke. Jeg vil også minne om at her i 

dag er mange som i kjærlighet til sin by og i sin livsgjerning med heder kan se tilbake på sitt virke her, og vi skal love hverandre 
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å gjøre vårt beste for å løfte arven både etter den eldre og den nyerer tids mennesker,-da vil vi gjøre den gjerning som Risør har 

krav på av oss,-såsant som det er den by vi elsker og ærer.”Sitat slutt. Slik tengte de altså denngangen, og slik bør vi tenke nå. 

15. april kl. 09:53 · Liker ikkeLiker · 7 

May-Brit Blesvik Kloke ord Tom :-)) 

15. april kl. 10:01 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Flott om du tar steget fra fb til avisen, Tom. Både AAB og Agderposten. Det blir en egen kraft av avisinnlegg 

med illustrende bilde som også gjør stort inntrykk på mange politikere. Og tør en, kommer flere. Viktig at man er søkende og 

finner en løsning på Holmen som ikke "tar rotta på" resten av bybilde:) 

15. april kl. 12:56 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Kanskje man kunne be om en en uttalelse fra Riksantikvaren om særlig Holmen for å høre hvordan de mener 

man kan binde sammen Holmen og sentrum i et samspill med innseiling og den antikvariske bebyggelsen. Også viktig at man 

kommer tidlig på banen slik at man har alle med i starten av prosessen der det er enklere å endre på planer, også. Men nå ser 

man vel på planen med nye øyne, uansett. Kanskje man kan få støtte også dersom man utvikler område til glede for 

turisme/fellesskapet også fra dept. og/eller fylke/stat i retning av noe som forsterker Risørs identitet: 

http://www.agderposten.no/nyheter/riksantikvaren-i-risor-1.6833232 

Riksantikvaren i Risør  

www.agderposten.no 

Riksantikvar Jørn Holme var på besøk i Risør fredag. Programmet var tettpakket o...g en halvtime etter skjema dukket følget 

opp på Risørflekken for å snakke om utbygging og bevaring av byen.Vis mer 

15. april kl. 14:28 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug  "Ifølge riksantikvaren er Risørs innbyggere heldige som har en slik godt bevart gammel og uensartet 

bebyggelse. Han understreket at det er viktig å ta vare på bebyggelsen og videreføre arbeidet med å bevare byen. " 

15. april kl. 14:36 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 4 

Tom Nordahl Takk for tipset Sverre, men jeg har et litt anstrengt forhold til lokale aviser :-)), men her er en redigert utgave som 

kan brukes av dem som ønsker å bringe det til pressen eller spre det på FB. Det er bare å ta paste og copy:-)) Skal Risør 

tilpasse eller markere seg?  

Kjære leser.Holmen utbyggingen vil kanskje snart bli en realitet. Det du og alle andre både i og utenfor Risør da vil bli vitne til er 

den største historiske forandringen i Risørs ansikt siden 1861 ( da husene rundt havnen ble bygget) Rene tilfeldigheter reddet 

sentrum fra å bli “modernisert” på 60 tallet slik at vi i dag altså sitter med en juvel som er en av Europas best bevarte 

trehusbebyggelser med et helt unikt miljø. Når det gjelder Holmen, så har denne bestandig blitt regnet som endel av byens 

hjerte. Risørs byvåpen ble tegnet i 1891, og da ble Holmen det viktigste elementet i byvåpenet, og utrykket “Den hvite by ved 

Skagerak” ble introdusert i 1929 , så som du ser så har mange mange generasjoner før oss vært med på å bygge opp Risørs 

renome som en av Europas best bevarte trehusbebyggelser. Etterhvert som andre byer blir mer og mer “kloninger” av 

hverandre ved hjelp av “moderne funkis” arkitektur, så vil Risør ( Hvis den beholder sin atmosfære) fremstå som mer og mer 

unik og mer og mer atraktiv. jeg tror neppe det er noen som er så idiotisk arrogante at de sier “det driter jeg i, nå må vi gjøre noe 

helt annet og begynne på nytt igjen. 

Når det gjelder Holmen uybyggingen, så bør vi tenke på at Risør by er en FELLES arv som vi overtar fra tidligere generasjoner. 

Vi er satt til å forvalte den for en periode for så å gi den videre til kommemde slekter.Vi bør også tenke på at når utbyggingen 

først er startet, så er den ikke reverserbar, og det arkitektoniske utrykket skal stå der i mange fremtidige generasjoner, Det 

arkitektoniske utrykket på utbyggingen slik den ser ut i dag finnes OVERALT den er IKKE SPESIELL, og det eneste den hjelper 

til med er å gjøre Risør LIK ALLE ANDRE BYER. For at Risør også i fremtiden skal fremstå som en av Europas best bevarte 

trehusbyer med et unikt miljø er det viktig at vi foretar de riktige valgene. Det er nok ingen i Risør som er kompetente til en slik 

oppgave, og jeg synes vi i ydmyk respekt for byen og fremtidige generasjoner plikter å skaffe til veie den beste ekspertisen som 

finnes innen byplanlegging og byutvikling før vi tar noen avgjørelser. Det kan ikke være slik at holmens arkitektoniske utrykk 

skal bli en personlig PR jippo og en egotripp for individuelle kunstneres, arkitekters eller andre enkeltmenneskers personlige 

eksponeringsbehov.  

Jeg vil avslutte med å sitere litt av talen som ble holdt av Risørs ordfører under byjubileet 1929 Sitat:“La altid byen være så hvit 

og vakker som den er i dag,-det ønske tror jeg dere alle er enig med meg i, og for den oppgaven skal vi alle arbeide.Vi kan igjen 

gå tilbake og se på tidligere tiders menneskers, flid og dyktighet i arbeidet for sin by og sitt virke. Jeg vil også minne om at her i 

dag er mange som i kjærlighet til sin by og i sin livsgjerning med heder kan se tilbake på sitt virke her, og vi skal love hverandre 

å gjøre vårt beste for å løfte arven både etter den eldre og den nyerer tids mennesker,-da vil vi gjøre den gjerning som Risør har 

krav på av oss,-såsant som det er den by vi elsker og ærer.”Sitat slutt. Slik tengte de altså denngangen, og slik bør vi tenke nå. 

15. april kl. 15:01 · LikerLiker ikke · 4 
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Sverre Torjussen Jeg la inn innlegget på en blogg sammen med et bilde på: http://mydream99.wordpress.com/2012/04/15/skal-

risor-tilpasse-eller-markere-seg/ Hadde tenkt billedtekst: Vedtatt plan/arkitektur fra 2010. Nå tyder mye på at ny planprosess vil 

starte etter at utbygger aldri har undertegnet noen utbyggingsavtale - bl.a fordi finansiering av hotellplanene ikke har latt seg 

realisere. Nedenstående artikkel er hentet fra Risørtanken, datert 15.4.2012 

Skal Risør tilpasse eller markere seg?  

mydream99.wordpress.com 

Holmenutbyggingen vil kanskje snart bli en realitet. Det du og alle andre både i... og utenfor Risør da vil bli vitne til er den 

største historiske forandringen i Risørs ansikt siden 1861 – ...Vis mer 

15. april kl. 16:38 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Her er Risør-politikernes svar på spørsmålet til Christian Ellingsgård 

http://www.risor.kommune.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=387 

 

Risør kommune - Reguleringsplaner  

www.risor.kommune.no 

Offisielle nettsider for Risør kommune i Aust-Agder. 

18. april kl. 16:01 · LikerLiker ikke  

Erling Okkenhaug Vanskelig å bedømme politikernes visjon. Det vises fremdeles ikke hvilke konsekvenser bebyggelsen har i 

viktige siktlinjer i byen. Gladelig skal de beslutte uten å ha sett hva de vedtar... 

18. april kl. 16:07 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Den blir visst bare litt lavere enn hallen som står der nå...... 

18. april kl. 17:14 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug juksemaker pipelort... 

18. april kl. 17:18 · LikerLiker ikke 

Siri Ingeborg Harsem Ta igjen og gi det bort....Tror ikke på noen visjon. Det er bare $ som gjelder. 

18. april kl. 17:22 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Synes forkjemperne virkelig at dette er en del av Risør? http://www.risorholmen.no/ 

Risørholmen | Den hvite trehusbyen er den mest sjarmerende av alle sørlandsbyene.  

www.risorholmen.no 

 | Den hvite trehusbyen er den mest sjarmerende av alle sørlandsbyene. 

18. april kl. 21:00 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Hadde vært fint om noen som kjenner noen AP politikere kunne prøve å påvirke dem til å være mer kritiske enn de 

er. Var på orientering på Holmen i går, og blir litt nedstemt når det ikke virker som om det er vilje eller kanskje mot til å kjempe 

for at Risørs indrefilet ikke blir forsøplet av blokker som ser ut som om de ligger i en av Oslos drabantbyer!!! 

Nyskapende?????? 

18. april kl. 21:24 · LikerLiker ikke · 2 

Siri Ingeborg Harsem Vil nødig virke flåsete, men kanskje det er tingen...taue vekk hele Holmen! Kanskje de vil ha den uti 

Nordfjorden? 

18. april kl. 21:36 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Den nye Atlantis. Senke til havbunnen:) Bra bilde av forslaget, Tom. 
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18. april kl. 21:38 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl En ting må jeg si til utbyggers fordel. De er svert dyktige og professionelle når det gjelder å forhandle frem avtaler 

og kontrakter. De fleste av Risørs folgtevalgte rekker dem inn til ankelen i det gamet. En annen ting er at hvis det blir utbygginng 

med dagens utforming av byggningsmassen, så skal det bli svært interessant å høre åpningstalen fra byens ledende politikere. 

18. april kl. 21:54 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Rått parti er ikke bare politikk... 

18. april kl. 21:55 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Det som gjenstår nå, det er at utbygger legger inn i reklamen at Risør Holmen faktisk er hovedelementet i Risørs 

Byvåpen :-) 

18. april kl. 22:29 · LikerLiker ikke · 1 

 

Nederst i skjemaet 

----------------------------------------------- 

Alternativer 

Carl Erik Wessel Holst 

Jeg synes det er helt feil at de nå har lagt ut leilighetene i Flisvika totalt uten boplikt av noe slag, mens vi som bor 200 meter 

lenger inn har et lite hus som egner seg som bolig nr 2 har boplikt. Så lenge det nå legges ut så mange leiligheter både på 

holmen og i Flisvika, burde ikke politikerene da fjærne boplikten for resten av byen? Det kommer til å være like mørkt på 

Holmen om vinteren som det er på Tangen, og der vi bor er det lys i 2 av 7 hus vi kan se fra oss, så boplikten funker ikke. 

Øverst i skjemaet 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 11. april kl. 09:01 

 

Per Søderlind, Hans Petter Bjerva, Oddvar Mykland og 18 andre liker dette. 

Oddvar Mykland Mens 150-200 leiligheter i Flisvika og på Holmen tillates brukt som fritidsboliger, gikk altså flertallet inn for å 

kreve at et hus (Langesand) som har vært fritidsboliger i 60 år og ble kjøpt som sådan skal gjøres om til helårsbolig. Det er vel 

det man kaller en konsekvent politisk linje. 

11. april kl. 11:01 · LikerLiker ikke · 9 

Carl Erik Wessel Holst Synes det er litt hån mot oss som har bosatt oss i Risør sentrum med barn. Det er ingen barn rundt i 

området å leke med. Lekepassen i Hasdalen trenger en real makeover, og området er ikke barnevennlig uten at det kommer 

fartsdumper i Tangengata. Det ville vært bedre at husene på tangen ble solgt uten boplikt til mennesker som har lyst til å bruke 

dem 30-40% av året, slik at det er litt lys i husene rundt oss, en slik hvor det er nå at 4 hus vi ser brukes i ca 4 uker om 

sommeren, utover det ser vi de ikke i det hele tatt. 

11. april kl. 11:10 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Det var en for en tid tilbake som kom med et utsagn her på Risørtanken som var omtrent som følgende: " Nå må 

dere ikke være så negative, vi må stole på at de folkevalgte vet å gjøre det beste for byen." Når det dukker opp slike ting som 

Langesand saken, så må man få lov å stille spørsmål, og jeg tror alle forventer å få noen "vetuge" svar. :-) 

11. april kl. 21:20 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Alle folkevalgte gjør selvsagt det de mener er best for byen og innbyggerne 

11. april kl. 21:31 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland men det betyr selvsagt ikke at vi som velgere er enige i alle vedtak som fattes. 

11. april kl. 21:32 · LikerLiker ikke · 2 
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Tom Nordahl Dæven døtte Oddvar. E liker ikke å si det, men denne gangen var e enig i begge de siste innleggene dine. Kan vi 

være enige om at det er forskjell på "Kong Salomo" og "Jørgen Hattemaker" å ? 

11. april kl. 21:38 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Jepp, Tom-det er i høyeste grad forskjell. 

11. april kl. 21:45 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Tidligere så var det noen som foreslo at boplikten kunne være mere "smidig". Langesand saken viser at det 

allerede er en porsjon "smidighet" i "systemet" hvis det trengs. :-) 

11. april kl. 22:19 · LikerLiker ikke 

Stine Kirkhusmo Den smidigheten tror jeg ikke eksisterer Tom. Jeg er ganske så fersk innefor politikken. Og jeg må si jeg 

undrer meg fremdeles veldig over hvordan ting fungerer jeg. Og har store problemer med å forstå logikken i mange 

saker...spesielt i denne Langesandsaken. Og tror egentlig mange av de som stemte for at boplikten skal gjelde i dette tilfelle, 

mener noe helt annet enn det de stemte. Og det syns jeg er veldig skremmende !!!! Det kan virke som om det av og til er 

viktigere å ri prinsipper enn å bruke sunn fornuft. 

12. april kl. 21:35 · LikerLiker ikke · 4 

Oddvar Mykland Forstår din undring, og det har nok sammenheng med at logikk og politikk sjelden er sammenfattende. Hadde 

det vært tilfellet ville det logiske ha vært at det nåværende flertall hadde sagt ja til salg av Langesand som fritidsbolig, fordi huset 

alltid har vært det og nei til fritidsboliger i Flisvika og på Holmen. Men slik fungerer altså ikke politikken. Om prinsipper og 

fornuft, er jeg fristet til å antyde at den "prinsipielle fornuft" er et ukjent begrep i politikken og den rene fornuft synes å ha forlatt 

politikken for godt. Og hva står vi så igjen med? Jo, prinsipprytterie, og det er en sport politikerne elsker. 

12. april kl. 21:48 · LikerLiker ikke · 1 

Stine Kirkhusmo Ikke alle politikere Oddvar :-) Det er vel ingen skam og snu i det politiske liv heller....er det ? Det må jo være lov 

å endre mening når man får mere informasjon om ting og bedre kunnskap om ting. Hvis ikke så er det vel ingen vits i at saker 

blir tatt opp gang på gang på gang ??? 

12. april kl. 21:55 · LikerLiker ikke · 6 

Oddvar Mykland Jeg er enig med deg, Stine, men du er helt ny i politikken, og du vil nok etter hvert oppleve at det å få de 

"prinsipielle" til å endre mening, uansett mengde av og tyngde i informasjonen, er så godt som umulig. Bakgrunnen for det er 

nettopp at prinsippene for mange (altfor mange) er viktigere enn å følge fornuften. Dessverre. 

12. april kl. 22:03 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg ordla meg nok litt dårlig Stine. Vi har i utgangspungtet en streng boplikt, men med litt "smidighet" bakt inn i 

fortolkninger og runde politiske formuleringer, så kan altså Holmen og Flisvika fritas for boplikt, men så håndheves den igjen 

overfor "hvermansen" Jeg er også enig med Oddvar mykland om bakgrunnen for prinsippene, pluss at det skal et VIRKELIG 

sterkt menneske til å si "Jeg tok feil" 

12. april kl. 22:06 · LikerLiker ikke 

Stine Kirkhusmo Du ordla deg ikke dårlig. Og ting er ikke rettferdig ifht boplikten i kommuen vår. Jeg er i mot boplikten fordi den 

ikke har noen hensikt og ikke virker. Og ikke gjelder for alle. Men helt personalig så mener jeg at når man har sagt ja til å ha et 

så stort ansvar som man har som representant i et bystyre..så MÅ man være sterk nok til å kunne si "jeg tok feil". Avgjørelser 

som tas får store konskvenser for de det gjelder. 

12. april kl. 22:11 · LikerLiker ikke · 4 

Oddvar Mykland Veldig bra, Stine. Du gir uttrykk for det ideelle i politikken, men beklageligvis fungerer det ikke slik. Vi så det 

tydelig i saken om Langesand der det før bystyret behandlet anken ble lagt frem informasjon som klart fortalte om faktafeil i 

saksbehandlingen. Selv dette rokket ikke ved flertallet. Det ble endog uttalt at "selv om det skulle ha forekommet feil og 

misvisende opplysninger i saksforabeidet ville det ikke ha betydning for stemmegivningen". Med andre ord: Fornuften tapte for 

politisk prinsipprytteri. 

12. april kl. 22:19 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Stolthet kan være en byrde.Det kan nok også i enkelte tilfelle ha å gjøre med at egoet er større en kunskapene :-) 

Det farligste som finnes i politikk og foretningslivet er handlekraftig uvitenhet. Det som forundrer meg Stine er at politikerne ofte 

ikke har fornuftige aregumenter for sine utsagn og valg. 
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12. april kl. 22:24 · LikerLiker ikke 

Stine Kirkhusmo Det er helt klart det som forundrer meg også Tom. Men velger å tro at det kan nytte at noen jobber i mot dette. 

Og velger å tro at de fleste politikere er fornuftig...men de har desverre ikke flertall nå. 

12. april kl. 22:34 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Hvis det er riktig som du skriver Oddvar, at hvis det ble påpekt faktafeil i saksbehandlingen, og dette ikke ble tatt til 

følge på noe vis, da er det ikke prinsipprytteri. Det er rett og slett tullete. 

12. april kl. 22:54 · LikerLiker ikke · 1 

Stine Kirkhusmo Det er ikke bare tullete Tom. Det er direkte pinlig. Og det tragiske er at folk som ikke bor i Risør sier sånne ting 

er typisk Risør. 

13. april kl. 08:20 · LikerLiker ikke · 3 

Carl Erik Wessel Holst Det som jeg stiller meg undrende til noen ganger er hvor vidt det er politkerene i Risør som sitter med 

den reelle makten, eller om det sitter en makt elite på kommunehuset som bruker alle midler for å få det som de vil.  

 

Det stod senest på Torsdag en artikkel hvor det er nevt Partipisk, og det ordet hører jeg stadig oftere når det gjelder 

Risørpolitikken. Det er litt skremmende.  

 

Jeg vet at Per Kristian Lunden lagde en karikatur av Risør logoen for noen år siden, som jeg tror var veldig treffende. Jeg ser på 

Per Kristian som en meget fornuftig ordfører, selv om vi ikke har samme politiske ståsted, som kan gjøre mye godt for Risør. 

Det jeg lurer på Per Kristian er om du føler at du har fått bugt med de problemene som kommunen hadde den gangen du laget 

karikaturen? 

13. april kl. 08:48 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Generelt mener jeg det med boplikt er en særnorsk greie som ødelegger kystsamfunn fremfor å styrke dem. 

Det bryter vel også med en EU-domstol. Men er ganske typisk at "alt nytt" forfordeles fremfor det som er der fra før. Det burde 

vært omvendt. I alle fall minst like bra. Å ja denne debatten blir fort het. Men igjen kanskje det viktigste for å få litt fart i kystbyer. 

Det gjelder ikke bare Risør. Og bare man styrer dette på en god og kontrollert sett, tror jeg det vil få små negative 

konsekvenser. Prisene vil normalisere seg og forskjell mellom fritid/helårsboliger vil utjevnes. Idag er forskjellen kunstig. 

13. april kl. 09:21 · LikerLiker ikke · 1 

Jens Høibø Drister meg frampå med en liten kommentar, selvom jeg tydeligvis tilhører 'prinsipprytterne' og skal være 'pisket' til 

å stemme for noe jeg egentlig ikke mener. Hva med å spørre seg om HVORFOR noen av oss valgte å opprette boplikt i denne 

saken? Jeg ser klart argumentet om at denne eiendommen har vært hytte i over 60 år og skjønner at særlig de som er mot 

boplikt vektlegger dette. Men det fins også andre argumenter. Det er i dag helårsboliger og hus som brukes som feriehus i 

naboområdet til denne eiendommen. De er underlagt bopliktreglene og må forholde seg til disse. Det er ingen som har hatt i 

tankene at nåværende eier ikke kunne fortsette å bruke denne som fritidseiendom. Det som har gjort at denne saken er kommet 

opp er at den skal selges. Er det da rettferdig at denne ene eiendommen skal gå på det åpne markedet som fritidseiendom 

mens ingen av de andre skal gjøre det? Jeg syns ikke det. Den ligger innenfor området for helårsboliger og dermed boplikten.  

 

Så til Flisvika og Holmen. Ja, jeg skjønner argumentene - og de har vi i Arbeiderpartiet brukt så det holder. Vi ønsket i 

utgangspunktet ikke fritak fra boplikt, men der tapte vi. Og det er faktisk slik at vi må respektere lovlig fattede vedtak, selv om vi 

ikke var enige i dem. Da må vi prøve i den grad det er mulig å legge forholdene til rette for at det blir attraktivt å bosette seg der. 

Og for at de som etablerer seg i ferieleilighetene bidrar mest mulig til Risørs utvikling.  

 

Dette var noen tanker fra en som stemte for det han mener er riktig i Langesandsaken, men som også innser at andre kan ha et 

annet syn og respekterer dem for det. 

13. april kl. 11:02 · LikerLiker ikke · 7 

Gerd Langmyr Det syntes jeg var et fint og nyansert svar fra Jens Høybø. Og med det innlegget kan en trekke diskusjonen litt 

mer over til det vi i Risørtanken ønsker skal bære preg av; gode argumenter, tanker og spørsmål om det som opptar oss. En 

kan være uenig eller enig i kommentarene som blir gitt. Leser jeg tidligere innlegg i denne tråden preger den av en unødvendig 

scatting som godt heller kunne ha flyttet seg inn på deres egne FB-sider. Der kan gjentagelsene med å formidle vanskelig 

logikk, hva som er skremmende og hvem som har den sunneste fornuften, gjentas så mye en har lyst og føler for. Og da gi litt 

mer plass til kommentarer mer preg av det Jens sier til sist: “- Dette var noen tanker fra en som stemte for det han mener er 

riktig i Langesandsaken, men som også innser at andre kan ha et annet syn og respekterer dem for det”. 

Den respekten syntes jeg mangler hos enkelte andre politikere. 

13. april kl. 12:07 · LikerLiker ikke · 1 
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Oddvar Mykland Fin argumentasjon fra Jens Høibø, men spørsmål blir liksom hengende i lufta: Man gav etter for kravet om 

fritidsboliger på Holmen fordi sterke økonomiske krefter krevde det? Mens det altså på Langesand dreide seg om et 

enkeltstående hus som tross alt har vært fritidsbolig i 60 år. Jeg respekterer selvfølgelig et flertallsvedtak, men spørsmål det 

være seg såvel om logikk som om prinsipper må være tilllatt å stille. 

13. april kl. 13:26 · LikerLiker ikke · 4 

Gerd Langmyr Det er jeg helt enig i, Oddvar. Og som den erfaringen du har hatt som journalist; det er mange måter å stille 

spørsmålene på. 

13. april kl. 13:33 · LikerLiker ikke · 1 

Jens Høibø Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om vedtaket i Flisvika, det var før 'min' tid. Men når det gjelder Holmen er 

det ganske klart at Arbeiderpartiet ønsket boplikt, derneste en avgrensing av fritaket fra boplikt, men det var umulig med det 

politiske flertallet vi da hadde. Det er i alle fall et faktum at 2 områder gjennom politiske vedtak har blitt fritatt fra boplikt. Det må 

vi forholde oss til.  

Det betyr ikke at vi ikke skal håndheve boplikten der den gjelder. Det har vi et like stort ansvar for. Og der er altså mitt 

hovedsynspunkt at det er mest rimelig å behandle eiendommene der likt. Blir denne eiendommen fritatt bør også de andre bli 

det. Og da snakker vi i reliteten om opphevelse av boplikten, noe vi ikke ønsker. 

Det eneste argumentet mot det er at det skulle være juridiske grunner til at boplikt ikke kan pålegges denne eiendommen. Det 

har vi bl.a. gjennom sakspapir fått vite at det ikke er. Derfor følte jeg det naturlig å stemme etter overbevisning. Så er det på 

vanlig demokratisk måte opp til fylkesmannen å vurdere anken og avgjørelse der vil vi selvsagt rette oss etter. 

13. april kl. 13:59 · LikerLiker ikke · 1 

Stine Kirkhusmo Det er jo ikke akkurat snakk om å gi fritak fra boplikten på Langesand. For det er det jo allerede. Men her er det 

snakk om å tvinge noen til å søke omregulering fra fritidseiedom til helårsbolig. Det er vel det som er det unike her. Jeg er i 

prinsippe i mot boplikten. Men siden det nå er boplikt i kommunen vår, så er jeg helt enig i at den bør gjelde alle. Men det er stor 

forskjell å søke omregulering fra helårsbolig til fritidsbolig og omvendt. I den forbindelse så er jeg litt nysgjerrig på hvordan 

boplikten håndheves i dag jeg. Opplever at det uavhengig av boplikt står veldig mange tomme mørke hus i sentrum og tangen 

selv MED boplikt. 

13. april kl. 14:36 · LikerLiker ikke · 3 

Jens Høibø Du mener at vi skal se på den eiendommen isolert og vurdere utfra det, mens jeg mener vi skal vurdere det utfra 

området den ligger i og behandle eiendommene likt. Da kommer vi til ulik konklusjon og det er vel helt greit?  

Så er jeg helt enig med deg at det er viktig å diskutere hvordan boplikten håndheves og om det er behov for og mulig å gjøre 

noe med regelverket. Og det skal vi jo gjøre i planprosessen, blant annet på bakgrunn av rapporten som er framlagt av 

bopliktutvalget. Det blir spennende og der kan vi få meningsbrytninger på tvers av de vanlige partiskillelinjene. 

13. april kl. 15:15 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland LItt forvirrende kanskje, Jens. Du sier man bør vurdere eiendommen ut fra det området den ligger i. Jeg trodde 

vi hadde boplikt i hele kommunen, og da kan man vel ikke se område for område. Hvis vi gjør det, betyr vel det at en helårsbolig 

som ligger i et "fritidsbolig"-område f. eks. på Tangen, må kunne fritas for boplikt ettersom flere hus i området er fritidsboliger, 

noen lovlige, andre ulovlige. Det må jo bli resultatet dersom vi skal følge ditt argument om at eiendommer i et område skal 

behandles likt. 

13. april kl. 15:35 · LikerLiker ikke · 4 

Jens Høibø Jeg kunne sikkert formulert meg klarere, Oddvar, men poenget mitt er vel rimelig klart? Der boplikten gjelder bør 

den gjelde - og det er som du sier hele kommunen. Fritidseindommer/hytter skal ligge i egne definerte områder/felt. 

Tangeneksemplet ditt er jo fiffig, men vel litt søkt? 

13. april kl. 20:09 · LikerLiker ikke 

Eva Nilsen Bare en liten opplysning: Risør Arbeiderparti stemte for boplikt i Flisvika men fikk ikke flertall. 

14. april kl. 00:11 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jens Høybø. Du mener at vi selfølgelig skal håndheve boplikten der den gjelder, ( og det er som du sier hele 

komunen) Dette ibefattet i utgangspungtet også områdene Flisvika og Holmen. Som vi vet, så ble disse områdene fritatt for 

boplikten, mens huset på Langesand som hadde vert fritidsbolig i 60 år ikke ble fritatt. Dette synes mange virker litt “skittent”og 

urettferdig. Vi kan jo selfølgelig gjøre dette litt “renere”ved å “justere” regelverket slik at det passer til handlingen, 

men er det riktig at vi skal omgjøre og “skreddersy” regelverket ved å ( som du sier) lage egne definerte områder/felt som kan 

fritas for boplikt? Dette vil vel si at vi i fremtiden kan få en situasjon der “hvermannsen” vil bli underlagt en streng boplikt, mens 

“de store” kan ungå boplikt ved at vi lager egne definerte bopliktfrie områder for dem. Er ikke det litt søkt? 
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14. april kl. 10:22 · LikerLiker ikke 

Jens Høibø Som jeg skrev tidligere, Tom formulerte jeg meg kanskje litt klossete Poenget mitt er at der boplikten gjelder bør 

den gjelde for alle. Derfor stemte jeg slik jeg gjorde. Så er jeg altså helt enig med deg at det ikke burde vært fritatt for boplikt på 

Holmen og i Flisvika. Men det skjedde gjennom et lovlig fatta vedtak i bystyret og det er vi nødt til å forholde oss til enten vi liker 

det eller ikke. 

14. april kl. 10:38 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg forholder meg selvfølgelig til bystyrets vedtak Jens. Når det gjelder Holmen og Flisvika, så er nok de store 

markedskreftene den største årsaken til at de ble fritatt for boplikt. Man kan like det eller ikke, men det har aldri, og vil aldri være 

noen regler uten untak, og det går som regel desverre utover dem som har minst makt. Det vil altid være en viss "smidighet i 

systemet :-) 

14. april kl. 10:59 · LikerLiker ikke 

Jens Høibø Og der er nok vi veldig enige, selvom vi har ulik konklusjon akkurat i denne saken. Og takk for en god diskusjon til 

dere alle. :-) 

14. april kl. 11:14 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Det er desverre slik at våre politikere ikke har vist tilstrekkelig styrke til å stå imot markedskreftene når de ønsket 

bopliktfritak! Urettfredig, Ja i aller høyeste grad, men ikke grunn god nok til å la hele den sentrale delen av byen bli ferieby!!!!! 

14. april kl. 14:11 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Boplikten i denne byen er en farse. De argumentene den ble opprettet for, er ikke like gjeldene så 

mange år etter .Vi har noe som heter utvikling, vi vet nå at jorda er rund, Det samme med idiologen rundt soneparkeringen. 

Utdatert...... Jeg opplever en enorm forskjellsbehandling på folk i Risør, og med 150 feriehus på tangen, må vi vel pr definisjon 

kalle det et hyttefelt eller ???? Og når man da forsterker dette med en haug av ferie leiligheter. Ligner det litt på Lanzarote. 

Hvordan jeg kan uttale meg , jeg bor på Tangen. Så jeg synes at AP bør begynne med litt nytenking som står i stil med tidens 

tann ikke bare prinsipielt der det er boplikt et det boplikt. Og holde seg for god for å støtte saker som skaper og styrket forskjell 

på folk i byen vår. Inkludering samhold, positivitisme savner jeg i politikken som føres 

25. april kl. 19:05 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Nederst i skjemaet 

 
 
 
------------------------------------------ 

 Åsta Hegdahl 
www.facebook.com/ikkeblokk 
Grip muligheten til å si din mening før Bystyret behandler saken allerede torsdag 26/4. 

 

Nei takk til blokkbebyggelse på Risør-holmen  

Torsdag 26.april vedtok Risør Bystyret å utsette behandlingen av Holmenplanene. De fylkeskommunale vernemyndigheter og 
Riksantikvaren har gitt uttrykk for bekymring for den foreslåtte arkitekturen og samspillet med byen. Aktiviteter på denne siden 
blir viktige innspill før neste politiske behandling.  

Side: 239 liker dette 
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Liker ikkeLiker · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 23. april kl. 18:37 

o  

o Du, Nina Hjorth Brekke, Cecilie Schandy Kvernvik og 3 andre liker dette. Åsta Hegdahl Beklager så mye, den gamle tråden 
forsvant ved et uhell. Fint hvis deltagerne nøster seg tilbake og henter fram poengene og alle de gode forslagene igjen. 

23. april kl. 18:43 · LikerLiker ikke 

Åsta Hegdahl Endringene i byggeplanene på Holmen med Bogens forslag er v e s e n t l i g e, ikke uvesentlige som utbygger 
sier."Vi gjør bare det som står i reguleringsplanen", begrunner de med. Bygningene framstår som en massiv vegg mot byen og 
skjæra. Etter at de fjernet noen 4.etasjer, enda mer som en vegg med en taklinje. Fasadene er ensartede og pregløse. Siktlinjer 
har blitt stengt. Vi har enda ikke fått se hvordan Bogens kompakte arkitektur griper inn i byen fra ulike ståsteder. 
Bystyrepolitikerne har ansvaret for at samklang blir noe mer enn et ord. De kan stille betingelser og krav og forsvare 
Risørverdier for all framtid. Dagens bystyreflertall ved Ap, Sp og Rødt var sammen på gruppemøte med adm. 17/4. Flere 
punkter i utbyggingsavtalen ble berørt, uten konkrete forslag. Jeg opplevde Ap som forsiktig og tilbakeholden, redde for at 
initiativ skulle bli tolket som "omkamp". Dette er ikke tidspunktet for forsiktighet og å fortsette med å gi utbygger stort spillerom. 
Holmenutbyggingen er århundrets sak for byen og en prøvestein for lokaldemokratiet. Jeg mener det vil være helt uforståelig 
hvis politikerne kan behandle vedtak om byggetrinn I før de og innbyggerne får se hvordan Bogen-bebyggelsen spiller med 
byen. Arkitekten sa dessuten på møtet i Rådhuset at han gjerne skulle ha myket opp tak linjene, men at reguleringsplanen 
foreskrev flate tak.Ta han på ordet, åpne opp reguleringsplanen så han kan tegne et nytt utkast. For det eksisterende utkastet 
holder ikke Risørmål! 

23. april kl. 20:53 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Det forunderlige er at det ikke ikke har vært noe særlig rom for tolkninger tidligere. I alle andre tilfeller av 
sentrumsnære nybygg, så har det vært krevd andre takformer og helt spesielle krav til utforming som skal “smelte” mer sammen 
med eksisterende bebyggelse. . Når det gjelder husene rundt havna, så kan man knapt skifte et kledningsbord uten 
godkjenning. Når det gjelder ferske byggesaker så ser vi at Lars Jakob Larsen ikke kan få bygge to leilighetsbygg ( med 
bopliktleiligheter) i Hasalen ( som altså er på utsiden av Holmen) Det vises bla.  
til at byggene blir liggende i en buffersone mot verneområdet ? ( AAB 14.04.12) På Holmen derimot, som ligger nærmere 
sentrum ( Og nærmere værneområdet en Hasalen) der kan man bygge som man lyster ?Det ser også ut som om utbygger kan 
forandre de opprinnelige planene, ved bla. Å fraskrive seg hotellet som i utgangspungtet var en forutsetning,for deretter å få alle 
forandringene til å framstå som “mindre vesentlige” På toppen av dette så forsøker enkelte av byens politikere å snu det hele på 
hodet ved å prøve å få det til å se ut som om det er komuneadmenistrasjonen som vil ha omkamp selv om det altså er utbygger 
selv som har forandret planene og ønsket denne omkampen? Noen av byens mest fremtredende politikere hevder også at 
utbyggingen (slik den ser ut i dag) vil være til stor berikelse for Risør, og byens handels og næringsvirksomhet uten at de har 
kunnet underbygge dette med noen som helst form for troverdige tall eller arregumenter. Som om ikke dette er nok, så manes 
det til ro rundt utbyggingen slik at det ser ut som de ønsker at alt bare skal kunne “lirkes til” å gli ubemerket igjennom. Det er da 
ikke rart at folk undres en smule over hva som egentlig foregår? 

23. april kl. 21:13 · LikerLiker ikke · 4 

Sverre Torjussen Bra med mediedekning. Det står mye på spill og håper politikerne i Risør er sitt ansvar bevisst og får stemme 
etter egen overbevisning uten partipisk. Lykke til, alle gode krefter:) 
http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6028880.ece 

 

Håper på tilbakemeldinger  

www.austagderblad.no 

Det er mellom klokken 14 og 16 at Risørfolk kan få sagt sin mening om Holmenp...Vis mer 

25. april kl. 18:38 · Liker ikkeLiker · 3 

Tom Nordahl Forkjempere for dagens arkitektoniske utforming av Holmen utbyggingen har før kommet med påstander, som at 
dagens utforming av utbyggingen er flott, og at den vil være til stor berikelse for byen og at den vil styrke byens handels og 
næringsvirksomhet. Til dags dato, så har de altså ikke greid å fremskaffe troverdige argumenter som underbygger disse 
påstandene. Hvis de nå vil forsøke å presse gjennom en avgjørelse som KUN er basert på noen løsrevne linjer fra 
Riksantikvaren, Kystverket og Fylkeskomunen og ikke noe annet, ( Som bla. Høyre gjør på sin webside) så vil det jo ytterlig 
forsterke inntrykket av at det er mangel på bedre eller andre argumenter. Venstre har også tatt noen linjer ut av helheten ( På 
sin webside)som det er verdt å se nærmere på. Først “Kystverket har ingen innsigelser” Kystverket gir sine merknader sett utfra 
farvannsmessige hensyn. Dette har etter min mening ingen eller liten betydning for den arliktektoniske utformingen. Deretter 
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vises det til noen linjer fra Fylkeskomunen og Riksantikvaren for å forsøke å få det til å se ut som om disse nærmest ønsker at 
Risørs befolkning blindt skal stemme for den eksisterendearkitektoniske utformingen uten å tenke seg om. Som for eksempel at 
“Holmen har ingen nasjonal interesse” Det kan godt være hvis man ser på Holmen isolert, men Holmen er tross alt en del av 
helheten, og den mener jeg har nasjonal interesse. Hvis man ser nøyere på brevene i sin helhet, så vil jeg si at både 
Riksantikvaren og Fylkeskomunen ( Thomas Hirs) faktisk er helt “på bølgelende” med dem som mener at den eksisterende 
arkitektoniske utformingen IKKE ER I SAMKLANG med den eksisterende bebyggelsen rundt Risør havn. Jeg vil vise til noen 
“uttalelser” fra disse, så kan den som ønsker det lese brevene i sin helhet. Jeg har tatt ut enkelte linjer som jeg tror belyser 
deres syn, men som sagt, så kan dere lese brevene i sin helhet ved å følge linken under) Først fra Fylkeskomunen: 
SEKSJONENS BEKYMRING TIL DET FORSLAGET SOM NÅ FREMES ER KNYTTET TIL ARKITEKTONISK UTFORMING. 
BAKGRUNNEN TIL DENNE BEKYMRINGEN ER SOM FØLGER Og: BEKYMRING FOR AT REGULERINGSPLANEN TILLOT 
BEBYGGELSE MED KUN FLATE TAK. Og :BEKYMRING GÅR UT PÅ AT FORSLAGET REPRESENTERER EN 
ARKITEKTUR SOM FRAMSTÅR SOM BETYDELIG MER SJEMATISK OG STIVBEINT ENN DET SOM OPPRINNENLIG VAR 
LAGT VED REGULERINGSPLANEN: FORSLAGET REFLEKTERER IKKE DEN VARIASJON I ARKITEKTUR OG 
BEBYGGELSESSTRUKTUR SOM PREGER BYKJERNEN.og videre : DET VURDERES LIKEVEL SOM BEKLAGELIG AT 
BEBYGGELSEN ER GITT EN ARKITEKTONISK UTFORMING SOM OPPLEVES SOM EN KVALITETSFORRINGELSE I 
FORHOLD TIL DE SKISSENE SOM FULGTE SOM VEDLEGG TIL REGULERINGSPLANEN: 
KULTURMINNEVERNSEKSJONEN VIL DERFOR STERKT OPPFORDRE SØKER TIL Å BEARBEIDE TEGNINGEN NÅR 
PROSJEKTET SKAL DETALJUTFORMES: MÅLSETTINGEN BØR VÆRE Å FÅ INN NOE AV DEN VARIASJON I TAK OG 
VEGGFLATER SOM PREGER DET UTKASTET SOM FULGTE REGULERINGSPLANEN. Så til Riksantikvaren ( Direktoratet 
for kulturminneforvaltning) :RIKSANTIKVAREN KAN DERFOR KONKLUDERE MED AT DE MER ENHETLIGE 
BYGNINGSVOLUMENE SAMMEN MED DEN RELATIVT HOMOGENE STRUKTURERINGEN AV BEBYGGELSEN, GJØR AT 
BEBYGGELSEN, VISUELT SETT, BLIR MINDRE VARIERT, OG FÅR ET MER SJEMATISK PREG. Videre: UTFORMINGEN 
AV BEBYGGELSEN PÅ HOLMEN VIL DERFOR VÆRE VIKTIG I FORHOLD TIL INDRE HAVNS KARAKTER. Og: VI VIL 
PÅPEKE AT DE NYE ARKITEKTONISKE ENDRINGENE FORRINGER PROSJEKTETS KVALITETER Og så til slutt: ETTER 
RIKSANTIKVARENS MENING HADDE DET VÆRT ØNSKELIG MED EN BEBYGGELSE PÅ HOLMEN SOM HARMONERER 
BEDRE MED BYENS STRUKTUR OG KVALITETER, OG VI VIL OGSÅ PÅPEKE AT DET LEGGES OPP TIL EN MEGET HØY 
UTNYTTELSESGRAD PÅ HOLMEN. DET SOM HER FORESLÅS HAR FAKTISK EN TETTHET PÅ LINJE MED 
GRUNNERLØKKA I OSLO. Dette var altså noen ( “Oppsumerte”uttalelser fra disse to etatene.For å se brevene i sin helhet, følg 
linken Nå gjenstår det å se hvor den enkelte har hjerte og lojalitet, om det er til partiet og komers eller til byen Risør.  
http://risor.rv.no/ 

25. april kl. 20:57 · Liker ikkeLiker · 4 

Knut Henning Thygesen Signalene fra Riksantikvar, Fylkesmann og kommunens administrasjon er så klare som det går an, slik 
Tom skriver her; De er svært lite begeistret for den arkitektoniske løsningen på Holmen. La det ikke herske tvil om det. 
Riksantikvaren har begrensa myndighet til å gå sterkt inn og sette foten ned på miljøer rundt nasjonale kulturminner. Når det 
gjelder freda kulturminner pågår det en slik diskusjon nasjonalt, men her er Norge sinker. Når det gjelder "Verneverdige 
bygningsmiljøer" (altså ikke freda, men verneverdige slik Gamle Risør er) er Riksantikvaren ennå mer forsiktig, dessverre vil 
mange mene. Tilfellet Risør og Holmen bør brukes til å reise en diskusjon nasjonalt der kravet om hensynet til Verneverdige 
bygningsmiljøers nære omgivelser løftes fram som del av hva en Riksantikvar bør engasjere seg i og ha myndighet til å ha 
innsigelse på. 

25. april kl. 23:13 · Liker ikkeLiker · 3 

Unn Carin Stray Rambo http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Risor-kan-fa-sin-egen-barcode-6814268.html#.T5hs_tXLnYw 

 

Risør kan få sin egen «barcode»  

www.aftenposten.no 

Den verneverdige trebyen Risør planlegger å bygge 130 moderne leiligheter og et ...Vis mer 

25. april kl. 23:31 · Liker ikkeLiker · 2 

Unn Carin Stray Rambo  "- Risør har Norges mest gjennomtenkte verneplan. Det er en skjebnens ironi at man har et så sentralt 
område som ikke går inn under vernestatusen. I den store iveren etter å få til virksomhet, tillater kommunen hva som helst." 

25. april kl. 23:33 · Liker ikkeLiker · 5 

Christian Ellingsgård I går på Risør Venstres nettside kunne en lese at Riksantikvaren og fylkets verneseksjon har funnet 
Holmen-planene helt uproblematiske. Disse mildt sagt tendensiøse "referatene" er nå slettet og erstattet med uttalelsene i sin 
helhet. Når enden er god.. 
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26. april kl. 00:38 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Ikke som gamle gode Venstre dette.... rare greier? 

26. april kl. 00:52 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård  "..en samling av mere eller mindre ansvarsløse politikusser som kommer sammen for at lave det fornødne 
Kvantum Labskaus til Vælgerfolkets Fodring." (Christian Michelsen) 

26. april kl. 01:20 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Beklager! Jeg tok feil. Referatene ligger på Risør Venstres nettside fremdeles: 
http://www.venstre.no/austagder/risor/artikkel/43463/ 

 

Risør Venstre - Riksantikvaren - en svar sak både juridisk og politisk!  

www.venstre.no 

Riksantikvaren: Holmen har ingen nasjonal interesse og vurderer det som en svak ...Vis mer 

26. april kl. 01:34 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Når denne saken behandles i dag, så kan den kanskje betraktes fra bystyresalen via webkamera? (Risør 
komunes webside) 

26. april kl. 06:12 · LikerLiker ikke · 1 

Knut Henning Thygesen Litt bedre oversikt over hva Riksantikvar, Fylkesmann og kommunens administrasjon finner du her. 
Nederst Riksantikvarens og Fylkesmannens uttalelse,(hele brevet) som er meget kritisk, i likhet med kommunens 
administrasjon. http://risor.rv.no/index.php?artID=1320&navB=1 

 

Holmensaken (Rammesøknad) kommer opp i bystyret Torsdag.  

risor.rv.no 

Her finner du sakspapirer og bakgrunnstoff. For å lese mer om Holmensaken kan du...Vis mer 

26. april kl. 08:15 · LikerLiker ikke 

Ragnhild Sigurdsøn Jeg er veldig enig i Thomas Hirsch i Aust-Agder Fylkeskommunes konklusjon:" ..Forslag til arkitektonisk 
utforming vurderes ikke å være i strid med reguleringsplanen. Det vurderes likevel som beklagelig at bebyggelsen er gitt en 
arkitektonisk utforming som oppleves som en kvalitetsforringelse i forhold til de skissene som fulgte som vedlegg til 
reguleringsplanen. Kulturminnevernseksjonen vil derfor sterkt oppfordre søker til å bearbeide tegningen når prosjektet skal 
detaljutformes. Målsettingen må være å få inn noe av den variasjonen i tak- og veggflater som preget det utkastet som fulgte 
reguleringsplanen. " 

26. april kl. 13:10 · LikerLiker ikke · 6 

Tom Nordahl Kultur erstatter hotell. Slik er overskriften i AAB s7 26.04.12 
Dag Hjørgen Hveem snakker på veine av de borgerlige partiene i en artillel i AAB der han blant annet sier:. 
Sitat: Dag hjørgen Hveem sier at de nærmest ble invitert av utbyggerens arkitekt til å komme med forslag til hvordan denne 
tomta kan utnyttes til allmennyttige formål. Hveem sier også at det etter de borgerliges syn er vanskelig å tenke seg et bedre 
formål enn et nytt fremtidsrettet kulturhus. Et kulturhus på Holmen vil innebære en vitalisering av området og bygge opp under 
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en levende bydel, hevder han og tilføyer at han tror at et kulturhus, i lengre perspektiv, vil innebære et kraftig kulturløft for 
komunen.Sitat slutt. Dette høres bra ut, men jeg er ikke sikker på om omgivelsene slik de er tengt i dag vil gjenspeile Risørs 
kultur på en god måte., men et nytt kulturhus kunne jo være bra, det er fortsettelsen jeg “stusser” litt over. Som er: Sitat: Hveem 
sier videre at forutsetningen selvsagt må være at komunen blir tildelt tomta av utbygger.-Til gjengjeld burde vi kunne akseptere 
at utbygger får bygge leiligheter på de klausulerte områdene som i utgangspungtet var tengt å inngå i det opprinnelige 
hotellkonseptet. Sitat slutt Han sier også at det er en utredning som foreslås, og at en eventuell realisering vil ta tid.Personlig så 
ville jeg vært forsiktig med slikt i “tolvte time”, fordi det kunne oppfattes som en handel hvis prisen var riktig, men jeg stoler på at 
de folgtevalgte i kveld holder ørene oppe og er forsiktige med å akseptere runde formuleringer. 

26. april kl. 17:48 · LikerLiker ikke · 1 

 
 
------------------------------------------------ 
Sverre Torjussen 

Vedrørende utsettelsen av Holmensaken, hva med å tenke nytt og la et nytt kulturhus være sentrum og "signalbygg" 
på Holmen. Da mener jeg at de foreslåtte blokkene må utgå og kanskje erstattet av noe mer turist- og kulturorientert. 
Det innebærer at man starter en ny planprosess med en slik konseptide som hjertet i planen. Ref: 
http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6029544.ece 

 

Kan kultur erstatte hotell på Holmen?  

www.austagderblad.no 

Dagens kulturhus bør kunne fases ut over tid og et nytt kulturhus reises på ”hotelltomta” på Holmen. 

 
LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · Del · 26. april kl. 20:24 

Sverre Torjussen Gunnarsholmen i Kragerø var det også lenge "voldsomme" utbyggingsplaner. I stedet landet de på et sted for 
rekreasjon og friareal. Det samme var debatten for Koigen ved Hamar. Her har de opparbeidet et kjempepopulært sted med 
bystrand. Like utenfor sentrum. Hva med å kombinere slike tanker med et moderat kulturhus? 
https://www.facebook.com/Gunnarsholmen 

 

Gunnarsholmen  

Gundersholmen kystfort beskyttet Kragerø på 1600- og 1700 tallet, da det var man...Vis mer 

Side: 568 liker dette 

26. april kl. 20:51 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen  

Når det er sagt, er det ikke alltid etablering av kulturhus, er så positiv for de små klubbene og miljøene. I likhet med kjøpesentra 
ift tradisjonelle butikker. Denne artikkelen belyser den problemstillingen. Men poenget er vel mer at det ...Vis mer 

 

Kulturhus eller et anarkistisk mylder av grasrotkultur?  

mydream99.wordpress.com 

Et forslag fra senere tid til “signalbygg” i Kragerø… Av Arno Mong Daastøl Jeg e...Vis mer 

26. april kl. 21:06 · LikerLiker ikke · 1 
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 Alternativer 

Åsta Hegdahl lastet opp en fil. 
Styret i Verneforeningen gamle Risør og Søndeled har gitt sin tilslutning til Oppropet fra Venner av Risør. Andre som 
ønsker å gjøre det samme, har mulighet til det på torvet kommende lørdager og torsdager i mai. 

Oppropet.pdf 

Last ned · Last opp revidert utgave 

Liker ikkeLiker · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 18. mai kl. 20:16 

o  

o Du, Nina Hjorth Brekke, Gro Øymyr, Cecilie Schandy Kvernvik og 7 andre liker dette. Ruth Aanonsen Homme Det er så mange 
som synes dette ser U -Risørsk ut! Så skriv under folkens! Vi gir ikke opp! 

19. mai kl. 12:56 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Gaute Haftor Sørensen U - Risørsk??? Hva vil det si? Hva er Risørsk? 

30. mai kl. 17:43 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Godt spørsmål, Gaute. Har et svar på tunga om hva som er risørsk, men tror jeg lar det ligge der-på tunga. 

30. mai kl. 19:05 · LikerLiker ikke · 1 

Ruth Aanonsen Homme Det var nok like lurt, Oddvar. Så kan vi mene mye om hva som er Risørsk og hva som ikke er 
det........gidder heller ikke si noe mer om det her nå. Det viktigste er at det ikke er bare noen få som kan mene noe riktig om en 
sak. Vi kan ikke bli arrestert for det? Eller hva? 

30. mai kl. 23:07 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

 

 

------------------------------------------------------------ 

Jeg vet at det svirrer ofte mye rykter om ting og tang i denne byen, men noen ganger må man sjekke om dette stemmer, og da 

tror jeg at den opplyste gruppen som er her vet. 

 

Stemmer det at de nye boligene som bygges på krana også er fritatt for boplikt på lik linje med holmen og flisvika? Det betyr at 

vi skal få flere hundre nye ferieboliger i byen her med flisvika, holmen, Hødnebø i buvika og nå også Krana, men vi skal 

opprettholde boplikt for alle som bor her i utgangspunktet. Er ikke dette en stor grad av diskriminering, og er det egentlig lov? 

Øverst i skjemaet 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 1. juni kl. 13:33 

 

Øyvind Christoffersen og Andreas Larsen liker dette. 

Nina Hjorth Brekke Dette begynner å likne et vanvidd , og det er diskriminerende mot ikke kun huseiere , men også de som ikke 

har økonomisk mulighet til å få tak i tomter , hus til en fornuftig pris etter lommeboken .Risør hadde tjent så mye på og favne 

ALLE - uansett hvor stor eller liten kapital man har i lommebok eller i bank ;) Skal sjekke dette Krana " ryktet " - finner jeg ut av 

noe så skriver jeg til deg CEMWH :) 

1. juni kl. 15:53 · LikerLiker ikke 
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Per Kristian Lunden Det er gitt fritak fra boplikt for utbyggingene på Holmen, i Flisvika og i Buvika etter vedtak i den forrige 

bystyreperioden. Det er ikke gitt fritak fra boplikt ved utbygginger på Krana. 

1. juni kl. 16:45 · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Takk Per Kristian. Jeg fikk vite at det var noe med at ikke hadde vært adresse der tidligere så inntil de 

første valgte å ha adresse der så var det ikke boplikt, og midt inne i boligområdet der synes jeg dette ville være helt feil. 

1. juni kl. 17:13 · LikerLiker ikke 

Viggo Larsen Boplikt gjelder for hus som enten er eller har vært helårsbolig. Derfor er det fritak for nybygde hus. For eksempel 

de som kommer på Krana. Dette er et unntak hver enkelt kommune kan bestemme å fjerne, og det politiske flertallet (Ap, Rødt) i 

Risør har signalisert at de ønsker å gjøre det. 

1. juni kl. 19:25 · LikerLiker ikke · 1 

Gunn Elisabeth Hoaas www.agderposten.no/nyheter/palegger-boplikt-har-ikke-lov-1.6808195 

Pålegger boplikt – har ikke lov  

www.agderposten.no 

Bygger du ny bolig i en bopliktkommune, har mange av dem ikke lov til å pålegge deg å bo på eiendommen. 

1. juni kl. 19:30 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Opplysende :) 

1. juni kl. 19:36 · LikerLiker ikke 

Kjell Mac Donald Det er synd å se at de som burde kunne reglene ikke aner åssen boplikt reglene er i Risør kommune . De er 

fritatt for boplikt de som kjøper ny bolig på lindknuten bolig felt KRANA slik er reglene i Risør . 

1. juni kl. 19:40 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Da var det helt riktig som jeg hørte og jeg håper at avisen kan ta tak og informere alle risør borgere om 

dette. Det jeg ble fortalt var at det hadde vært et møte hvor det var flere av dem som har kjøpt bolig på Lindknuten, og av disse 

var det kun et par som skulle bruke det som bolig, resten skulle ha det som feriebolig. Vet alle de som bor på krana at de får en 

rekke nye hyttenaboer ? Jeg synes at dette burde vært opplyst om tidligere, og det bekymrer meg når profilerte politikere har 

visst om dette og samtidig er for boplikt, men siden de har flere roller så blir dette dysset ned. Synes det er på tide at alle 

elementer rundt boplikt blir tatt opp, og at det blir slutt på diskrimineringen i Risør. Nok får være nok, og kjære folkevalgte. 

Vennligst sett dere inn i alle reglene og sidene før dere skal ta avgjørelser som dere er valgt til. Det bør vi ha lov å kreve av 

dere. 

1. juni kl. 20:09 · LikerLiker ikke · 3 

Trine-Lise Wessel Holst Når en småbarnsmor fra Tangen , er mere opplyst om reglene og unntagelsene, for boplikten i Risør en 

Ap ledelsen, da er det noe galt. Særlig når de så hardnakket vil ha denne boplikten og velger en politikk som gjør bevist forskjell 

på risørborgere i forhold til hvor de bor geografisk. det er å ta vare på folke det..... Enten er det boplikt eller så er det ikke. Likhet 

for loven er det skrevet...... Hva sier du Lunden er det likhet for loven????? 

1. juni kl. 20:22 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Viktor Hauge Problemstillingen er nok slik at vi i forrige periode hadde et flertall i bystyret som var imot boplikt og grep de 

mulighetene de hadde til å gi fritak (Holmen, Flisvika, etc etc) og dermed undergrov boplikten og svekket effekten av denne. 

1. juni kl. 20:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Hadde det vært flertall i bystyret mot boplikt i forrige periode ville den vel ha vært fjernet, så noen støttet 

ikke opp. Boplikten må endres og det ASAP. Det er ikke likhet for alle slik det er nå. La oss jobbe med boglede, fine pakker til de 

som velger å flytte hit, legge til rette for barnefamilier slik at de ønsker å flytte hit for å bo, og satse på næringslivet istede for å 

gjøre ting vanskelig. 

1. juni kl. 20:28 · LikerLiker ikke · 2 

Kjell Mac Donald Du har alrede glemt hva du stemte Viktor i flisvikka og holmen ?? Det var en som stemte mot flisvika og to 

som stemte mot holmen , du var ingen av de . Det betyr at 30 - 1 for flisvika og 29 - 2 for holmen , begge fritatt fra boplikt , 
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1. juni kl. 20:34 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Stian Lund Holmen og Flisvikasaken er noe helt annet enn problemstillingen vedrørende et nybygd hus hvor ikke 

konsesjonslovgivningen trer i kraft.Det ble ikke gjort noen endringer i boplikten forrige periode.Flere politiske partier har sagt de 

skal skjerpe den inn i Risør kommune,dette har til nå vært tomme trusler 

1. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Kjell, hadde det bare vært tatt tak og gjort likhet for alle og fjernet boplikten for alle, eller lagt like regler 

for alle. 

1. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke 

Kjell Mac Donald Jeg foreslo å fjerne boplikten i bystyret , det fikk jeg ikke flertall for . Boplikten i Risør er en parodi , det ser jo 

dere som bor i byen å ikke minst på tangen , jeg er ganske godt kjent på tangen . Jeg vokste opp i gatene der , vi var 30-40 

barn som bode i det område på 60-70 tallet i dag er det mellom 50-60 tomme hus fra hotellet til flisvika , å vi har boplikt i dag , 

det hadde vi ikke den gang jag vokste opp i Risør da var vi åvæ 7000 tusen a åss , i da fløttæ folk i hopetall fra Risør . 

1. juni kl. 20:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 4 

Monica Frøyna fjern boplikten!! 

1. juni kl. 20:49 · LikerLiker ikke · 1 

Stian Lund Det blir hevdet fra visse hold at dersom ikke medisinen virker bør man bare øke dosen.Vi må ta tak i våre problemer 

på et helt annet vis enn å bruke tvang.Boplikten kommer til å fjernes etterhvert,men jeg tror den blir fjernet nasjonalt før den blir 

fjernet i Risør Kommune 

1. juni kl. 20:53 · LikerLiker ikke 

Christina Karoliussen Fant denne teksten hos UMB "Ved å innføre boplikt i en kommune, taper eierne av helårsboligene retten 

til å kunne selge boligene som fritidsboliger. For eksempel for Lillesand kommune er dette tapet beregnet til å være 1,9 

milliarder kroner. Boplikt fører til at flere boliger blir dårlig vedlikeholdt" 

 

Hvor mye er det Risør taper? 

1. juni kl. 20:56 · LikerLiker ikke 

Monica Frøyna da blir det hvertfall likt for alle for de som vil unngår den jo så godt de kan 

1. juni kl. 20:56 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Tap eller ikke , men hva med likhet for loven. Akkurat nå kjøres det en diskriminerende politikk . SKAM 

DERE 

1. juni kl. 21:32 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke På tide å få en riksadvokat til å se på dette . Tolking av loven er flott , men nå skapes det enda mer uro og 

forvirring og fortvilelse .Det MENNESKER og personlig økonomi i alt dette ! La oss ha det med , og vi må føle oss trygge på de 

politikerne VI har valgt til makten her , jeg føler meg ikke rolig i denne situasjonen som har pågått i prosessen fra starten av det 

VILLE salget av Holmentomten . 

1. juni kl. 21:36 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Kan ikke forstå at dette er LOV §§§ 

1. juni kl. 21:39 · LikerLiker ikke 

Nina Hjorth Brekke Vi får begynne å se på noen ORD ..f.eks. dette : http://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon 

Korrupsjon - Wikipedia  

no.wikipedia.org 

Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller mott...a bestikkelser, i form av penger, gaver eller 

tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Korrupsjon skjer når en person i en 

betrodd stilling eller verv, privat eller offe...Vis mer 
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1. juni kl. 21:49 · LikerLiker ikke 

Mie Stavelin Reiersen Riksadvokat?? Korrupsjon?? Saklig!! 

1. juni kl. 22:22 · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Venstresiden i politikken trodde de kunne vedta en befolkningsøkning ved å innføre boplikt. Det er helt 

andre parametre som avgjør hvor folk bosetter seg. Plikt og tvang har ikke noe i et demokrati å gjøre. 

1. juni kl. 22:46 · LikerLiker ikke · 6 

Dag Jørgen Hveem Ordfører Per tar feil når han sier at det er gitt fritak for boplikt på Holmen/Flisvika/Buvika. I bl.a. Tv.strand 

har de unntatt enkelte områder fra boplikt. Boplikten styres av konsesjonsloven, reguleringsformålet av plan- og 

bygningsloven/pbl. 

 

På Holmen og i Flisvika er det delt reg.formål etter pbl, men ny eier må like fullt søke konsesjon hvis en leilighet som har vært 

brukt som bolig ønskes brukt som fritidsbolig. 

 

Fornuftig hvis bystyret fritar Holmen/Flisvika fra boplikt for å sikre forutsigbarheten og harmoniseringen mellom de to lovene 

(pbl. og konsesjonsloven). Da vil Pers svar bli riktig (mht. Holmen/Flisvika). 

 

I Buvika er det så vidt meg bekjent ikke vedtatt noe reg.plan, og heller ikke gitt fritak for boplikt. Per får korrigere hvis jeg 

blingser.  

 

I Risør er det fortsatt fritak for boplikt på nyoppførte boliger. Boplikten slår først inn (overfor ny erverver, med visse unntak) når 

eiendommen har vært brukt som bolig. 

2. juni kl. 14:39 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Poteto potato. Hva med å fjerne boplikten , så slipper man en forvirret ordfører og sinte risørborgere. 

Hva med å prøve det i 3 år og se om tallene på innbyggere synker. De har jo ikke økt imponerende de siste 15 årene så vi vet 

at det ikke fungere med boplikt. 

2. juni kl. 17:31 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Per Kristian Lunden Beklager at jeg i et forsøk på å uttrykke meg kort og klart kom i skade for å overforenkle, noe som ble feil i 

jurdisk og formell sammmenheng. Det er helt riktig som Dag Jørgen skriver om saken. Det sentrale er reguleringsformålet etter 

plan- og bygningsloven. Jeg fikk en oppfordring til å svare på spørsmålet og tok fredag ettermiddag en veldig rask sjekk med 

kommunens saksbehandler, som også tok med Buvika i svaret. Men jeg må mandag sjekke hvordan dette er formalisert ihht 

planer. Takk for oppklaringer og påpeking av feil og uklarheter. 

3. juni kl. 08:48 · LikerLiker ikke · 4 

Knut Henning Thygesen I Buvika (Hødnebøbyggene) er det ikke gitt rett til å regulere til bolig/fritid som på Holmen og i Flisvika. 

Her er ikke vedtatt noen ny reguleringsplan, men satt igang en reguleringsprosess. Forrige bystyreflertall ga imidlertid signal om 

at de var åpne for en liknende løsning som på HolemenFlisvika. Om det er politisk vilje til enda en utbygging av denne typen, er 

usikkert/tvilsomt. For de nye boligfeltene Oterlia og Linddalsplatået, i likhet med andre nyoppførte boliger (også en eventuell 

utbygging i Buvika) trer ikke boplikten i kraft før ved omsetning (salg) av boligen. En del kommuner har vedtatt krav om boplikt 

for nyoppførte hus, men ikke Risør. Rødt har bedt om at boplikt ved nyoppføring kommer opp i bystyret. Rødt ønsker å tette 

dette "hullet". http://risor.rv.no/?artID=1258&navB=1 

 

BOPLIKT OGSÅ FOR NYE BOLIGER.  

risor.rv.no 

Boplikten er viktig for Risør. Helårsmiljø gir bolyst for fastboende og boplikt ...gir et klart signal om at vi ønsker å hindre at 

helårsboliger blir kjøpt til fritidsboliger.Vis mer 

3. juni kl. 10:32 · LikerLiker ikke · 2 
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Dag Jørgen Hveem P.t. er det vel stillstand i prosessen frem mot reg.plan for Hødnebø-eiendommen i Buvika som følge av 

manglende avtale med Almar Nilsen.  

 

Enig med Knut Henning i at så lenge man skal ha boplikt, så bør det også være på nyoppførte boliger. Enkel regelendring, opp 

til bystyret. 

 

Venstre vil foreslå å fjerne boplikten på Holmen og i Flisvika, slik at det blir slik som ordfører Per og mange tror eller har trodd at 

det er. Vanskelig å se tungtveiende argumenter mot dette. 

3. juni kl. 17:25 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Vanskelig å se tungtveiende argumenter mot det? Du mener da Hveem at det er helt ok å frita noe fra 

boplikt som skal bygges og resten er det boplikt på. Så venstre er for diskriminerende politikk bland byensborgere eller 

missforstod jeg og dere mener at all boplikt skal fjernes. 

3. juni kl. 17:37 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Du må virkelig unnskylde meg Thygesen , men jeg finner det ganske forvirrende at du vil ha boplikt på 

nye boliger. Har ikke du en meget sentral rolle i nybyggingen i lindalen hvor dere slipper boplikten?? Hvo mange melder sin 

adresse dit som fastboende??? Tror ikke salgsarrgumentene har vært så annerledes en holmen sine blir. Du representere 

faktisk den bransjen som utbygger. Hvorfor denne fascinasjon for boplikt når du ikke kan henvise til gode solide resultatet i din 

periode som ordfører eller politiker i det hele tatt på at det fungere. Hva tror du at du oppnår med tvang?? 

3. juni kl. 18:04 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Til Wessel Holst; Jeg har bygget mange hus i Risør, i 25 år, tidligere med eget firma, nå som ansatt. 

Like lenge har jeg vært for boplikt uavhengig av en eventuell mulighet for økt egen gevinst eller arbeidsgivers gevinst. Det har 

jeg fordi jeg mener det bidrar positivt til helårsliv, (selv om det er "smutthull" i loven) og senker inngangsbiletten for kjøper. 

Boplikten har hatt og har en positiv virkning for fast bosetting i Risør, slik jeg ser det og har erfart gjennom flere tiår! 

3. juni kl. 18:37 · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Da har kanskje Rødt også svaret på hvorfor befolkningstilveksten har gått ned de siste årene... latterlig 

argument fra en snekker.. 

3. juni kl. 19:03 · LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Kjære politikere, jeg håper at dere nå kan sette Boplikten på dagsorden, og ha en god gjennomgang av 

denne. Som tidligere sagt så bor vi med 9 hus rundt oss, og det er 4 av disse det er jevnlig lys i, så det viser at dagens boplikt 

ikke fungerer. Det samme som vi opplever, opplever også veldig mange andre som bor rundt om i denne utrolig flotte byen vår. 

Det er helt klart at enten må den fjernes eller strammes inn, og strammes den inn bør den gjelde for alle inkl Holmen, 

Lindalsplatået og Flisvika, og buvika den dagen det kommer på dagorden.  

 

Hvis vi ser på litt histioriske tall så har befolkningsantallet i Risør gått litt ned i de siste tiårene som du snakker om Thygesen, 

samtidig så er det bygget mange nye boliger i byen så det betyr vel at det er en del hus som ikke brukes som bolig. Hvor mange 

nye boliger som er bygget siden 1990 vet ikke jeg men i kommunen er det sikkert tall på dette, så slik jeg ser det har vi en 

negativ trend med det format av boplikt vi har idag.  

 

Vi ønsker å bo i en levende by, men i dagens samfunn og med de måter folk jobber på så trenger ikke levende bety at folk må 

bo der hele året, for å ha en fast arbeidsplass i Risør. La oss jobbe mot bolyst og få dem som har mulighet til å være her 100 -

150 døgn i året til å komme. Noen av disse vil kanskje finne ut at det er et bedre liv å bo i Risør hele året, og vi får nye 

medborgere. Disse som er her på denne måten vil bruke butikker og service tilbud som er her og vi vil få etterlengtet hjelp til 

butikkene i sentrum, og kanskje helårs drift i alle lokalene der. Det kan også føre til at vi så får nye arbeidsplasser og vi er inne i 

en god spiral istedet for den negative vi er nå.  

 

Det andre alternativet er at man strammer inn ordentlig på boplikt og gjennomfører en virkelig stram linje og presser folk til å bo i 

de eiendommene som skal beboes. Jeg er personlig ikke så veldig for tvang, men her føler jeg at det er enten eller, vi kan ikke 

fortsette med en løsning der det jukses og mikses, og det man lukker øynene for det. Det er fantastisk at det skal investeres så 

mye i byen og at vi får nye flottere områder i Flisvika og på Holmen, men det bør være en viss likhet for alle som bor her. 

 

Det eneste vi i familien Wessel Holst ønsker er at vi får naboer som er her mer enn 3 uker om Sommerne, og som er med på å 

skape trivsel og liv i byen vår. Kanskje vi til og med kunne fått noen barn i nærheten som våre barn kunne leke med, og når den 

tid kommer dele skoleveien sammen med. Det ville vært fantastisk.  

 

La oss jobbe for Bolyst og lys i alle husene i Risør jevnlig gjennom hele året, og husk: 
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Definisjon av galskap:Det å gjøre som man alltid har gjort, for så å vente seg andre resultater. 

3. juni kl. 19:28 · LikerLiker ikke · 5 

Tom Nordahl Jeg er nå ikke så sikker på om boplikten har så mye av skylden når det gjelder nedgang i befolkningen selv om 

den blir flittig brukt som et argument. Når befolkningsveksten var på sitt høyeste, så hadde vel det også forbindelse med at det 

var mye mer industri i byen. Flisvika, Bosvik AS, Alni møbler, Hødnebø, Krana, Holmen, EB og Linstøl skip var nok med på å ha 

en positiv befolkningsvekst. Nå er det meste av dette borte, og jeg tror ikke en fjerning av boplikten vil bidra vesentlig til øket 

befolkningsvekst. 

3. juni kl. 19:41 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Tro kan man gjøre i kirken. faktaene snakker for seg selv. Er det ikke derfor man nå har spennende 

prosjekter som Holmen og Flisvika for å gjøre noe med den negative veksten som er i Risør. skjønner at du ikke vil svare på 

resten , det er helt opp til deg. TVANG er ingen konstruktiv løsning. Men hvorfor da ikke lage et prøveprojekt om å fjerne 

boplikte. Vil neppe skremme flere fra byen . Og det bør være like regler for alle. Det kan vi rød, blå eller bare engasjert bli enig 

om Thygesen selv om vi aldri blir kamerater. 

3. juni kl. 19:46 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst jeg argumenterer ikke med at boplikten har skylden til nedgang, den har bare ikke gjort nytten sin og 

bidratt til oppgang, og helt enig Tom næring og jobber må til. da kommer folk til byen. Dette har jeg nevnt flere ganger før. Og 

med de kvalitetene som Risør har bør det være mulig å få dette til med rett innstilling, dyktige mennesker samt et samlet Risør. 

3. juni kl. 19:57 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det er fakta at vi har en negativ befolkningsvekst, men er det fakta at boplikten er skyld i den? Nå er bolpikten 

fjernet på Holmen og o Flisvika, så får vi se om det snyr den negative trenden. 

3. juni kl. 19:58 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg beklager Trine-Lise at mitt siste innlegg kom før ditt siste svar, Det er som du sier Næring som gir arbeid til en 

"betydelig" mengde mennesker vi trenger, og jeg tror ikke Holmen og Flisvika vil bety mye i så måte. 

3. juni kl. 20:01 · LikerLiker ikke 

Dag Jørgen Hveem Ad. din kommentar, Trine-Lise: Jeg ville i bystyret ha stemt for fjerning av hele boplikten. Ap/Rødt har 

imidlertid programfestet boplikten, så det skjer nok ikke noe på området denne perioden.  

 

Uten blandet regulering (valgfritt mht bolig/fritid) på Holmen og i Flisvika, ville det realistisk sett ikke blitt noen utbygging av 

områdene. Den valgfriheten er jeg definitivt for. Opphevelse av boplikten på Holmen og i Flisvika dreier seg ikke om annet enn å 

bringe bopliktregelverket i overenstemmelse med politikerintensjonen bak reguleringsplanene for disse stedene (valgfriheten). 

 

Fritak for boplikt på nyoppførte boliger, enten det er enkeltboliger eller boligfelt, gir tilfeldige utslag og er ikke resultatet av noen 

villet politikk. Det er bakgrunnen for mitt syn på denne (lille) delen av bopliktregelverket. Bystyret står jo temmelig fritt til å vedta 

hvilke områder som evt. skal unntas, så får man være enig eller uenig i de politiske valgene. 

3. juni kl. 20:06 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Da satser vi på neste periode Hveem:-) 

3. juni kl. 20:10 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl med utskifting av endel politikere håper jeg. 

3. juni kl. 20:11 · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Ellers; Heilt enig med de som mener at det er andre ting som er viktigere enn boplikten for å få flere 

fastboende i Risør. Jeg har diskutert boplikt med utallige tilhengere av boplikt, men aldri møtt noen som mener at det viktigste 

for å få fast bosetting er boplikten! Likevel; boplikten er et viktig tillegg for fast bosetting i en by som Risør, fordi mange kunne 

tenke seg en helårsbolig som sommersted. 

3. juni kl. 20:24 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Hvis det er slik at Risør satser på turisme så må en ikke snakke nedsettene om turistene som om de ikke 

tilfører Risør noe som helst. 
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3. juni kl. 20:30 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Turistene er viktige for Risør, og de er hjertelig velkomne! Men vi som bor her fast er også viktige, ja faktisk hadde 

det ikke vært noen levende by uten oss. Dessuten vet jeg at folk som besøker byen vår føler seg godt tatt imot. 

3. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen En må ikke være så navlebeskuene. Hva hadde Riøsr vært uten turistene og de pengesterke som har råd 

til å bruke de små unike dyre butikkene i Risør. Prisene på de fleste produktene øker i Risør sommerstid. 

3. juni kl. 20:51 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Hvis husene står tomme som det gjør på krane og Tangen spesielt, hvorfor skal da ikke de kunne 

kjøpes av de samme potensielle kjøpere av leiligheter fra dit firma , spør igjen hvor mange kommer til å sette navnet sitt på 

postkassa der???Du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør er det et ordtak som sier. Det er ikke boligmangel i 

Risør????La oss iallefall være ærlig.Boligplikten er ekstra sensetiv på tangen og krana , for det er neppe mange som kjøper seg 

sommerhus på Viddefjell, men har folk jobb og barn på skolen og trives på tangen hva får deg til å tro at de da selger??? Og 

hadde de kunne solgt, hadde de kansje flyttet til viddefjell hvor det er flest barnefamiler, da hadde de jo bidrat til at to boliger 

betalte kommunale avgifter . Og om sommeren hadde da vært en ekstra familie som prøvde risør først.Det te er bare i værste 

senario selvførgelig. 

3. juni kl. 20:55 · LikerLiker ikke · 1 

Anna Stina Næss Skal byen være for både fattige og rike romantikere eller bare de rike? Og hvem vil bidra hele året? Jeg bare 

spør. 

3. juni kl. 23:28 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Våre turister og sommergjester bruker byen med dens tilbud og butikker. Folk kommer faktisk på dagstur fra Arendal 

for å besøke våre spesielle butikker, og er imponert over variasjonen av butikker vi har her. Dette er flott, og noe å vise frem, 

men vi som bor her er så viktige for byens handlende at de ikke klarer seg dersom vi ikke handler i Risør! De trenger oss alle for 

å overleve! 

4. juni kl. 18:39 · LikerLiker ikke · 1 

Nederst i skjemaet 

 

 

 

 

 

 

Carl Erik Wessel Holst 

Jeg vet at det svirrer ofte mye rykter om ting og tang i denne byen, men noen ganger må man sjekke om dette stemmer, og da 

tror jeg at den opplyste gruppen som er her vet. 

 

Stemmer det at de nye boligene som bygges på krana også er fritatt for boplikt på lik linje med holmen og flisvika? Det betyr at 

vi skal få flere hundre nye ferieboliger i byen her med flisvika, holmen, Hødnebø i buvika og nå også Krana, men vi skal 

opprettholde boplikt for alle som bor her i utgangspunktet. Er ikke dette en stor grad av diskriminering, og er det egentlig lov? 

Øverst i skjemaet 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 1. juni kl. 13:33 

 

Øyvind Christoffersen og Andreas Larsen liker dette. 

https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/422900791077600/?comment_id=424425764258436&offset=0&total_comments=50
https://www.facebook.com/g.oymyr
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/422900791077600/?comment_id=424429190924760&offset=0&total_comments=50
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=424429190924760
https://www.facebook.com/kim.stiansen
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/422900791077600/?comment_id=424438207590525&offset=0&total_comments=50
https://www.facebook.com/profile.php?id=695305597
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/422900791077600/?comment_id=424440624256950&offset=0&total_comments=50
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=424440624256950
https://www.facebook.com/annastina.naess
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/422900791077600/?comment_id=424530440914635&offset=0&total_comments=50
https://www.facebook.com/g.oymyr
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/422900791077600/?comment_id=425033910864288&offset=0&total_comments=50
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=425033910864288
https://www.facebook.com/Callewh
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/422900791077600/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001013279031
https://www.facebook.com/profile.php?id=716940131


Nina Hjorth Brekke Dette begynner å likne et vanvidd , og det er diskriminerende mot ikke kun huseiere , men også de som ikke 

har økonomisk mulighet til å få tak i tomter , hus til en fornuftig pris etter lommeboken .Risør hadde tjent så mye på og favne 

ALLE - uansett hvor stor eller liten kapital man har i lommebok eller i bank ;) Skal sjekke dette Krana " ryktet " - finner jeg ut av 

noe så skriver jeg til deg CEMWH :) 

1. juni kl. 15:53 · LikerLiker ikke 

Per Kristian Lunden Det er gitt fritak fra boplikt for utbyggingene på Holmen, i Flisvika og i Buvika etter vedtak i den forrige 

bystyreperioden. Det er ikke gitt fritak fra boplikt ved utbygginger på Krana. 

1. juni kl. 16:45 · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Takk Per Kristian. Jeg fikk vite at det var noe med at ikke hadde vært adresse der tidligere så inntil de 

første valgte å ha adresse der så var det ikke boplikt, og midt inne i boligområdet der synes jeg dette ville være helt feil. 

1. juni kl. 17:13 · LikerLiker ikke 

Viggo Larsen Boplikt gjelder for hus som enten er eller har vært helårsbolig. Derfor er det fritak for nybygde hus. For eksempel 

de som kommer på Krana. Dette er et unntak hver enkelt kommune kan bestemme å fjerne, og det politiske flertallet (Ap, Rødt) i 

Risør har signalisert at de ønsker å gjøre det. 

1. juni kl. 19:25 · LikerLiker ikke · 1 

Gunn Elisabeth Hoaas www.agderposten.no/nyheter/palegger-boplikt-har-ikke-lov-1.6808195 

Pålegger boplikt – har ikke lov  

www.agderposten.no 

Bygger du ny bolig i en bopliktkommune, har mange av dem ikke lov til å pålegge deg å bo på eiendommen. 

1. juni kl. 19:30 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Opplysende :) 

1. juni kl. 19:36 · LikerLiker ikke 

Kjell Mac Donald Det er synd å se at de som burde kunne reglene ikke aner åssen boplikt reglene er i Risør kommune . De er 

fritatt for boplikt de som kjøper ny bolig på lindknuten bolig felt KRANA slik er reglene i Risør . 

1. juni kl. 19:40 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Da var det helt riktig som jeg hørte og jeg håper at avisen kan ta tak og informere alle risør borgere om 

dette. Det jeg ble fortalt var at det hadde vært et møte hvor det var flere av dem som har kjøpt bolig på Lindknuten, og av disse 

var det kun et par som skulle bruke det som bolig, resten skulle ha det som feriebolig. Vet alle de som bor på krana at de får en 

rekke nye hyttenaboer ? Jeg synes at dette burde vært opplyst om tidligere, og det bekymrer meg når profilerte politikere har 

visst om dette og samtidig er for boplikt, men siden de har flere roller så blir dette dysset ned. Synes det er på tide at alle 

elementer rundt boplikt blir tatt opp, og at det blir slutt på diskrimineringen i Risør. Nok får være nok, og kjære folkevalgte. 

Vennligst sett dere inn i alle reglene og sidene før dere skal ta avgjørelser som dere er valgt til. Det bør vi ha lov å kreve av 

dere. 

1. juni kl. 20:09 · LikerLiker ikke · 3 

Trine-Lise Wessel Holst Når en småbarnsmor fra Tangen , er mere opplyst om reglene og unntagelsene, for boplikten i Risør en 

Ap ledelsen, da er det noe galt. Særlig når de så hardnakket vil ha denne boplikten og velger en politikk som gjør bevist forskjell 

på risørborgere i forhold til hvor de bor geografisk. det er å ta vare på folke det..... Enten er det boplikt eller så er det ikke. Likhet 

for loven er det skrevet...... Hva sier du Lunden er det likhet for loven????? 

1. juni kl. 20:22 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Viktor Hauge Problemstillingen er nok slik at vi i forrige periode hadde et flertall i bystyret som var imot boplikt og grep de 

mulighetene de hadde til å gi fritak (Holmen, Flisvika, etc etc) og dermed undergrov boplikten og svekket effekten av denne. 

1. juni kl. 20:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Hadde det vært flertall i bystyret mot boplikt i forrige periode ville den vel ha vært fjernet, så noen støttet 

ikke opp. Boplikten må endres og det ASAP. Det er ikke likhet for alle slik det er nå. La oss jobbe med boglede, fine pakker til de 
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som velger å flytte hit, legge til rette for barnefamilier slik at de ønsker å flytte hit for å bo, og satse på næringslivet istede for å 

gjøre ting vanskelig. 

1. juni kl. 20:28 · LikerLiker ikke · 2 

Kjell Mac Donald Du har alrede glemt hva du stemte Viktor i flisvikka og holmen ?? Det var en som stemte mot flisvika og to 

som stemte mot holmen , du var ingen av de . Det betyr at 30 - 1 for flisvika og 29 - 2 for holmen , begge fritatt fra boplikt , 

1. juni kl. 20:34 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Stian Lund Holmen og Flisvikasaken er noe helt annet enn problemstillingen vedrørende et nybygd hus hvor ikke 

konsesjonslovgivningen trer i kraft.Det ble ikke gjort noen endringer i boplikten forrige periode.Flere politiske partier har sagt de 

skal skjerpe den inn i Risør kommune,dette har til nå vært tomme trusler 

1. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Kjell, hadde det bare vært tatt tak og gjort likhet for alle og fjernet boplikten for alle, eller lagt like regler 

for alle. 

1. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke 

Kjell Mac Donald Jeg foreslo å fjerne boplikten i bystyret , det fikk jeg ikke flertall for . Boplikten i Risør er en parodi , det ser jo 

dere som bor i byen å ikke minst på tangen , jeg er ganske godt kjent på tangen . Jeg vokste opp i gatene der , vi var 30-40 

barn som bode i det område på 60-70 tallet i dag er det mellom 50-60 tomme hus fra hotellet til flisvika , å vi har boplikt i dag , 

det hadde vi ikke den gang jag vokste opp i Risør da var vi åvæ 7000 tusen a åss , i da fløttæ folk i hopetall fra Risør . 

1. juni kl. 20:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 4 

Monica Frøyna fjern boplikten!! 

1. juni kl. 20:49 · LikerLiker ikke · 1 

Stian Lund Det blir hevdet fra visse hold at dersom ikke medisinen virker bør man bare øke dosen.Vi må ta tak i våre problemer 

på et helt annet vis enn å bruke tvang.Boplikten kommer til å fjernes etterhvert,men jeg tror den blir fjernet nasjonalt før den blir 

fjernet i Risør Kommune 

1. juni kl. 20:53 · LikerLiker ikke 

Christina Karoliussen Fant denne teksten hos UMB "Ved å innføre boplikt i en kommune, taper eierne av helårsboligene retten 

til å kunne selge boligene som fritidsboliger. For eksempel for Lillesand kommune er dette tapet beregnet til å være 1,9 

milliarder kroner. Boplikt fører til at flere boliger blir dårlig vedlikeholdt" 

 

Hvor mye er det Risør taper? 

1. juni kl. 20:56 · LikerLiker ikke 

Monica Frøyna da blir det hvertfall likt for alle for de som vil unngår den jo så godt de kan 

1. juni kl. 20:56 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Tap eller ikke , men hva med likhet for loven. Akkurat nå kjøres det en diskriminerende politikk . SKAM 

DERE 

1. juni kl. 21:32 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke På tide å få en riksadvokat til å se på dette . Tolking av loven er flott , men nå skapes det enda mer uro og 

forvirring og fortvilelse .Det MENNESKER og personlig økonomi i alt dette ! La oss ha det med , og vi må føle oss trygge på de 

politikerne VI har valgt til makten her , jeg føler meg ikke rolig i denne situasjonen som har pågått i prosessen fra starten av det 

VILLE salget av Holmentomten . 

1. juni kl. 21:36 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Kan ikke forstå at dette er LOV §§§ 

1. juni kl. 21:39 · LikerLiker ikke 

Nina Hjorth Brekke Vi får begynne å se på noen ORD ..f.eks. dette : http://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon 
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Korrupsjon - Wikipedia  

no.wikipedia.org 

Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller mott...a bestikkelser, i form av penger, gaver eller 

tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Korrupsjon skjer når en person i en 

betrodd stilling eller verv, privat eller offe...Vis mer 

1. juni kl. 21:49 · LikerLiker ikke 

Mie Stavelin Reiersen Riksadvokat?? Korrupsjon?? Saklig!! 

1. juni kl. 22:22 · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Venstresiden i politikken trodde de kunne vedta en befolkningsøkning ved å innføre boplikt. Det er helt 

andre parametre som avgjør hvor folk bosetter seg. Plikt og tvang har ikke noe i et demokrati å gjøre. 

1. juni kl. 22:46 · LikerLiker ikke · 6 

Dag Jørgen Hveem Ordfører Per tar feil når han sier at det er gitt fritak for boplikt på Holmen/Flisvika/Buvika. I bl.a. Tv.strand 

har de unntatt enkelte områder fra boplikt. Boplikten styres av konsesjonsloven, reguleringsformålet av plan- og 

bygningsloven/pbl. 

 

På Holmen og i Flisvika er det delt reg.formål etter pbl, men ny eier må like fullt søke konsesjon hvis en leilighet som har vært 

brukt som bolig ønskes brukt som fritidsbolig. 

 

Fornuftig hvis bystyret fritar Holmen/Flisvika fra boplikt for å sikre forutsigbarheten og harmoniseringen mellom de to lovene 

(pbl. og konsesjonsloven). Da vil Pers svar bli riktig (mht. Holmen/Flisvika). 

 

I Buvika er det så vidt meg bekjent ikke vedtatt noe reg.plan, og heller ikke gitt fritak for boplikt. Per får korrigere hvis jeg 

blingser.  

 

I Risør er det fortsatt fritak for boplikt på nyoppførte boliger. Boplikten slår først inn (overfor ny erverver, med visse unntak) når 

eiendommen har vært brukt som bolig. 

2. juni kl. 14:39 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Poteto potato. Hva med å fjerne boplikten , så slipper man en forvirret ordfører og sinte risørborgere. 

Hva med å prøve det i 3 år og se om tallene på innbyggere synker. De har jo ikke økt imponerende de siste 15 årene så vi vet 

at det ikke fungere med boplikt. 

2. juni kl. 17:31 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Per Kristian Lunden Beklager at jeg i et forsøk på å uttrykke meg kort og klart kom i skade for å overforenkle, noe som ble feil i 

jurdisk og formell sammmenheng. Det er helt riktig som Dag Jørgen skriver om saken. Det sentrale er reguleringsformålet etter 

plan- og bygningsloven. Jeg fikk en oppfordring til å svare på spørsmålet og tok fredag ettermiddag en veldig rask sjekk med 

kommunens saksbehandler, som også tok med Buvika i svaret. Men jeg må mandag sjekke hvordan dette er formalisert ihht 

planer. Takk for oppklaringer og påpeking av feil og uklarheter. 

3. juni kl. 08:48 · LikerLiker ikke · 4 

Knut Henning Thygesen I Buvika (Hødnebøbyggene) er det ikke gitt rett til å regulere til bolig/fritid som på Holmen og i Flisvika. 

Her er ikke vedtatt noen ny reguleringsplan, men satt igang en reguleringsprosess. Forrige bystyreflertall ga imidlertid signal om 

at de var åpne for en liknende løsning som på HolemenFlisvika. Om det er politisk vilje til enda en utbygging av denne typen, er 

usikkert/tvilsomt. For de nye boligfeltene Oterlia og Linddalsplatået, i likhet med andre nyoppførte boliger (også en eventuell 

utbygging i Buvika) trer ikke boplikten i kraft før ved omsetning (salg) av boligen. En del kommuner har vedtatt krav om boplikt 

for nyoppførte hus, men ikke Risør. Rødt har bedt om at boplikt ved nyoppføring kommer opp i bystyret. Rødt ønsker å tette 

dette "hullet". http://risor.rv.no/?artID=1258&navB=1 

BOPLIKT OGSÅ FOR NYE BOLIGER.  

risor.rv.no 

Boplikten er viktig for Risør. Helårsmiljø gir bolyst for fastboende og boplikt ...gir et klart signal om at vi ønsker å hindre at 

helårsboliger blir kjøpt til fritidsboliger.Vis mer 
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3. juni kl. 10:32 · LikerLiker ikke · 2 

Dag Jørgen Hveem P.t. er det vel stillstand i prosessen frem mot reg.plan for Hødnebø-eiendommen i Buvika som følge av 

manglende avtale med Almar Nilsen.  

 

Enig med Knut Henning i at så lenge man skal ha boplikt, så bør det også være på nyoppførte boliger. Enkel regelendring, opp 

til bystyret. 

 

Venstre vil foreslå å fjerne boplikten på Holmen og i Flisvika, slik at det blir slik som ordfører Per og mange tror eller har trodd at 

det er. Vanskelig å se tungtveiende argumenter mot dette. 

3. juni kl. 17:25 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Vanskelig å se tungtveiende argumenter mot det? Du mener da Hveem at det er helt ok å frita noe fra 

boplikt som skal bygges og resten er det boplikt på. Så venstre er for diskriminerende politikk bland byensborgere eller 

missforstod jeg og dere mener at all boplikt skal fjernes. 

3. juni kl. 17:37 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Du må virkelig unnskylde meg Thygesen , men jeg finner det ganske forvirrende at du vil ha boplikt på 

nye boliger. Har ikke du en meget sentral rolle i nybyggingen i lindalen hvor dere slipper boplikten?? Hvo mange melder sin 

adresse dit som fastboende??? Tror ikke salgsarrgumentene har vært så annerledes en holmen sine blir. Du representere 

faktisk den bransjen som utbygger. Hvorfor denne fascinasjon for boplikt når du ikke kan henvise til gode solide resultatet i din 

periode som ordfører eller politiker i det hele tatt på at det fungere. Hva tror du at du oppnår med tvang?? 

3. juni kl. 18:04 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Til Wessel Holst; Jeg har bygget mange hus i Risør, i 25 år, tidligere med eget firma, nå som ansatt. 

Like lenge har jeg vært for boplikt uavhengig av en eventuell mulighet for økt egen gevinst eller arbeidsgivers gevinst. Det har 

jeg fordi jeg mener det bidrar positivt til helårsliv, (selv om det er "smutthull" i loven) og senker inngangsbiletten for kjøper. 

Boplikten har hatt og har en positiv virkning for fast bosetting i Risør, slik jeg ser det og har erfart gjennom flere tiår! 

3. juni kl. 18:37 · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Da har kanskje Rødt også svaret på hvorfor befolkningstilveksten har gått ned de siste årene... latterlig 

argument fra en snekker.. 

3. juni kl. 19:03 · LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Kjære politikere, jeg håper at dere nå kan sette Boplikten på dagsorden, og ha en god gjennomgang av 

denne. Som tidligere sagt så bor vi med 9 hus rundt oss, og det er 4 av disse det er jevnlig lys i, så det viser at dagens boplikt 

ikke fungerer. Det samme som vi opplever, opplever også veldig mange andre som bor rundt om i denne utrolig flotte byen vår. 

Det er helt klart at enten må den fjernes eller strammes inn, og strammes den inn bør den gjelde for alle inkl Holmen, 

Lindalsplatået og Flisvika, og buvika den dagen det kommer på dagorden.  

 

Hvis vi ser på litt histioriske tall så har befolkningsantallet i Risør gått litt ned i de siste tiårene som du snakker om Thygesen, 

samtidig så er det bygget mange nye boliger i byen så det betyr vel at det er en del hus som ikke brukes som bolig. Hvor mange 

nye boliger som er bygget siden 1990 vet ikke jeg men i kommunen er det sikkert tall på dette, så slik jeg ser det har vi en 

negativ trend med det format av boplikt vi har idag.  

 

Vi ønsker å bo i en levende by, men i dagens samfunn og med de måter folk jobber på så trenger ikke levende bety at folk må 

bo der hele året, for å ha en fast arbeidsplass i Risør. La oss jobbe mot bolyst og få dem som har mulighet til å være her 100 -

150 døgn i året til å komme. Noen av disse vil kanskje finne ut at det er et bedre liv å bo i Risør hele året, og vi får nye 

medborgere. Disse som er her på denne måten vil bruke butikker og service tilbud som er her og vi vil få etterlengtet hjelp til 

butikkene i sentrum, og kanskje helårs drift i alle lokalene der. Det kan også føre til at vi så får nye arbeidsplasser og vi er inne i 

en god spiral istedet for den negative vi er nå.  

 

Det andre alternativet er at man strammer inn ordentlig på boplikt og gjennomfører en virkelig stram linje og presser folk til å bo i 

de eiendommene som skal beboes. Jeg er personlig ikke så veldig for tvang, men her føler jeg at det er enten eller, vi kan ikke 

fortsette med en løsning der det jukses og mikses, og det man lukker øynene for det. Det er fantastisk at det skal investeres så 

mye i byen og at vi får nye flottere områder i Flisvika og på Holmen, men det bør være en viss likhet for alle som bor her. 

 

Det eneste vi i familien Wessel Holst ønsker er at vi får naboer som er her mer enn 3 uker om Sommerne, og som er med på å 

skape trivsel og liv i byen vår. Kanskje vi til og med kunne fått noen barn i nærheten som våre barn kunne leke med, og når den 

tid kommer dele skoleveien sammen med. Det ville vært fantastisk.  
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La oss jobbe for Bolyst og lys i alle husene i Risør jevnlig gjennom hele året, og husk: 

 

Definisjon av galskap:Det å gjøre som man alltid har gjort, for så å vente seg andre resultater. 

3. juni kl. 19:28 · LikerLiker ikke · 5 

Tom Nordahl Jeg er nå ikke så sikker på om boplikten har så mye av skylden når det gjelder nedgang i befolkningen selv om 

den blir flittig brukt som et argument. Når befolkningsveksten var på sitt høyeste, så hadde vel det også forbindelse med at det 

var mye mer industri i byen. Flisvika, Bosvik AS, Alni møbler, Hødnebø, Krana, Holmen, EB og Linstøl skip var nok med på å ha 

en positiv befolkningsvekst. Nå er det meste av dette borte, og jeg tror ikke en fjerning av boplikten vil bidra vesentlig til øket 

befolkningsvekst. 

3. juni kl. 19:41 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Tro kan man gjøre i kirken. faktaene snakker for seg selv. Er det ikke derfor man nå har spennende 

prosjekter som Holmen og Flisvika for å gjøre noe med den negative veksten som er i Risør. skjønner at du ikke vil svare på 

resten , det er helt opp til deg. TVANG er ingen konstruktiv løsning. Men hvorfor da ikke lage et prøveprojekt om å fjerne 

boplikte. Vil neppe skremme flere fra byen . Og det bør være like regler for alle. Det kan vi rød, blå eller bare engasjert bli enig 

om Thygesen selv om vi aldri blir kamerater. 

3. juni kl. 19:46 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst jeg argumenterer ikke med at boplikten har skylden til nedgang, den har bare ikke gjort nytten sin og 

bidratt til oppgang, og helt enig Tom næring og jobber må til. da kommer folk til byen. Dette har jeg nevnt flere ganger før. Og 

med de kvalitetene som Risør har bør det være mulig å få dette til med rett innstilling, dyktige mennesker samt et samlet Risør. 

3. juni kl. 19:57 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det er fakta at vi har en negativ befolkningsvekst, men er det fakta at boplikten er skyld i den? Nå er bolpikten 

fjernet på Holmen og o Flisvika, så får vi se om det snyr den negative trenden. 

3. juni kl. 19:58 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg beklager Trine-Lise at mitt siste innlegg kom før ditt siste svar, Det er som du sier Næring som gir arbeid til en 

"betydelig" mengde mennesker vi trenger, og jeg tror ikke Holmen og Flisvika vil bety mye i så måte. 

3. juni kl. 20:01 · LikerLiker ikke 

Dag Jørgen Hveem Ad. din kommentar, Trine-Lise: Jeg ville i bystyret ha stemt for fjerning av hele boplikten. Ap/Rødt har 

imidlertid programfestet boplikten, så det skjer nok ikke noe på området denne perioden.  

 

Uten blandet regulering (valgfritt mht bolig/fritid) på Holmen og i Flisvika, ville det realistisk sett ikke blitt noen utbygging av 

områdene. Den valgfriheten er jeg definitivt for. Opphevelse av boplikten på Holmen og i Flisvika dreier seg ikke om annet enn å 

bringe bopliktregelverket i overenstemmelse med politikerintensjonen bak reguleringsplanene for disse stedene (valgfriheten). 

 

Fritak for boplikt på nyoppførte boliger, enten det er enkeltboliger eller boligfelt, gir tilfeldige utslag og er ikke resultatet av noen 

villet politikk. Det er bakgrunnen for mitt syn på denne (lille) delen av bopliktregelverket. Bystyret står jo temmelig fritt til å vedta 

hvilke områder som evt. skal unntas, så får man være enig eller uenig i de politiske valgene. 

3. juni kl. 20:06 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Da satser vi på neste periode Hveem:-) 

3. juni kl. 20:10 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl med utskifting av endel politikere håper jeg. 

3. juni kl. 20:11 · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Ellers; Heilt enig med de som mener at det er andre ting som er viktigere enn boplikten for å få flere 

fastboende i Risør. Jeg har diskutert boplikt med utallige tilhengere av boplikt, men aldri møtt noen som mener at det viktigste 

for å få fast bosetting er boplikten! Likevel; boplikten er et viktig tillegg for fast bosetting i en by som Risør, fordi mange kunne 

tenke seg en helårsbolig som sommersted. 

3. juni kl. 20:24 · LikerLiker ikke 
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Kim Andor Stiansen Hvis det er slik at Risør satser på turisme så må en ikke snakke nedsettene om turistene som om de ikke 

tilfører Risør noe som helst. 

3. juni kl. 20:30 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Turistene er viktige for Risør, og de er hjertelig velkomne! Men vi som bor her fast er også viktige, ja faktisk hadde 

det ikke vært noen levende by uten oss. Dessuten vet jeg at folk som besøker byen vår føler seg godt tatt imot. 

3. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen En må ikke være så navlebeskuene. Hva hadde Riøsr vært uten turistene og de pengesterke som har råd 

til å bruke de små unike dyre butikkene i Risør. Prisene på de fleste produktene øker i Risør sommerstid. 

3. juni kl. 20:51 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Hvis husene står tomme som det gjør på krane og Tangen spesielt, hvorfor skal da ikke de kunne 

kjøpes av de samme potensielle kjøpere av leiligheter fra dit firma , spør igjen hvor mange kommer til å sette navnet sitt på 

postkassa der???Du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør er det et ordtak som sier. Det er ikke boligmangel i 

Risør????La oss iallefall være ærlig.Boligplikten er ekstra sensetiv på tangen og krana , for det er neppe mange som kjøper seg 

sommerhus på Viddefjell, men har folk jobb og barn på skolen og trives på tangen hva får deg til å tro at de da selger??? Og 

hadde de kunne solgt, hadde de kansje flyttet til viddefjell hvor det er flest barnefamiler, da hadde de jo bidrat til at to boliger 

betalte kommunale avgifter . Og om sommeren hadde da vært en ekstra familie som prøvde risør først.Det te er bare i værste 

senario selvførgelig. 

3. juni kl. 20:55 · LikerLiker ikke · 1 

Anna Stina Næss Skal byen være for både fattige og rike romantikere eller bare de rike? Og hvem vil bidra hele året? Jeg bare 

spør. 

3. juni kl. 23:28 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Våre turister og sommergjester bruker byen med dens tilbud og butikker. Folk kommer faktisk på dagstur fra Arendal 

for å besøke våre spesielle butikker, og er imponert over variasjonen av butikker vi har her. Dette er flott, og noe å vise frem, 

men vi som bor her er så viktige for byens handlende at de ikke klarer seg dersom vi ikke handler i Risør! De trenger oss alle for 

å overleve! 

4. juni kl. 18:39 · LikerLiker ikke · 1 

Nederst i skjemaet 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Carl Erik Wessel Holst 

Jeg vet at det svirrer ofte mye rykter om ting og tang i denne byen, men noen ganger må man sjekke om dette stemmer, og da 

tror jeg at den opplyste gruppen som er her vet. 

 

Stemmer det at de nye boligene som bygges på krana også er fritatt for boplikt på lik linje med holmen og flisvika? Det betyr at 

vi skal få flere hundre nye ferieboliger i byen her med flisvika, holmen, Hødnebø i buvika og nå også Krana, men vi skal 

opprettholde boplikt for alle som bor her i utgangspunktet. Er ikke dette en stor grad av diskriminering, og er det egentlig lov? 

Øverst i skjemaet 

LikerLiker ikke · · Følg innleggetIkke følg innlegget lenger · 1. juni kl. 13:33 

 

Øyvind Christoffersen og Andreas Larsen liker dette. 
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Nina Hjorth Brekke Dette begynner å likne et vanvidd , og det er diskriminerende mot ikke kun huseiere , men også de som ikke 

har økonomisk mulighet til å få tak i tomter , hus til en fornuftig pris etter lommeboken .Risør hadde tjent så mye på og favne 

ALLE - uansett hvor stor eller liten kapital man har i lommebok eller i bank ;) Skal sjekke dette Krana " ryktet " - finner jeg ut av 

noe så skriver jeg til deg CEMWH :) 

1. juni kl. 15:53 · LikerLiker ikke 

Per Kristian Lunden Det er gitt fritak fra boplikt for utbyggingene på Holmen, i Flisvika og i Buvika etter vedtak i den forrige 

bystyreperioden. Det er ikke gitt fritak fra boplikt ved utbygginger på Krana. 

1. juni kl. 16:45 · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Takk Per Kristian. Jeg fikk vite at det var noe med at ikke hadde vært adresse der tidligere så inntil de 

første valgte å ha adresse der så var det ikke boplikt, og midt inne i boligområdet der synes jeg dette ville være helt feil. 

1. juni kl. 17:13 · LikerLiker ikke 

Viggo Larsen Boplikt gjelder for hus som enten er eller har vært helårsbolig. Derfor er det fritak for nybygde hus. For eksempel 

de som kommer på Krana. Dette er et unntak hver enkelt kommune kan bestemme å fjerne, og det politiske flertallet (Ap, Rødt) i 

Risør har signalisert at de ønsker å gjøre det. 

1. juni kl. 19:25 · LikerLiker ikke · 1 

Gunn Elisabeth Hoaas www.agderposten.no/nyheter/palegger-boplikt-har-ikke-lov-1.6808195 

Pålegger boplikt – har ikke lov  

www.agderposten.no 

Bygger du ny bolig i en bopliktkommune, har mange av dem ikke lov til å pålegge deg å bo på eiendommen. 

1. juni kl. 19:30 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Opplysende :) 

1. juni kl. 19:36 · LikerLiker ikke 

Kjell Mac Donald Det er synd å se at de som burde kunne reglene ikke aner åssen boplikt reglene er i Risør kommune . De er 

fritatt for boplikt de som kjøper ny bolig på lindknuten bolig felt KRANA slik er reglene i Risør . 

1. juni kl. 19:40 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Da var det helt riktig som jeg hørte og jeg håper at avisen kan ta tak og informere alle risør borgere om 

dette. Det jeg ble fortalt var at det hadde vært et møte hvor det var flere av dem som har kjøpt bolig på Lindknuten, og av disse 

var det kun et par som skulle bruke det som bolig, resten skulle ha det som feriebolig. Vet alle de som bor på krana at de får en 

rekke nye hyttenaboer ? Jeg synes at dette burde vært opplyst om tidligere, og det bekymrer meg når profilerte politikere har 

visst om dette og samtidig er for boplikt, men siden de har flere roller så blir dette dysset ned. Synes det er på tide at alle 

elementer rundt boplikt blir tatt opp, og at det blir slutt på diskrimineringen i Risør. Nok får være nok, og kjære folkevalgte. 

Vennligst sett dere inn i alle reglene og sidene før dere skal ta avgjørelser som dere er valgt til. Det bør vi ha lov å kreve av 

dere. 

1. juni kl. 20:09 · LikerLiker ikke · 3 

Trine-Lise Wessel Holst Når en småbarnsmor fra Tangen , er mere opplyst om reglene og unntagelsene, for boplikten i Risør en 

Ap ledelsen, da er det noe galt. Særlig når de så hardnakket vil ha denne boplikten og velger en politikk som gjør bevist forskjell 

på risørborgere i forhold til hvor de bor geografisk. det er å ta vare på folke det..... Enten er det boplikt eller så er det ikke. Likhet 

for loven er det skrevet...... Hva sier du Lunden er det likhet for loven????? 

1. juni kl. 20:22 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Viktor Hauge Problemstillingen er nok slik at vi i forrige periode hadde et flertall i bystyret som var imot boplikt og grep de 

mulighetene de hadde til å gi fritak (Holmen, Flisvika, etc etc) og dermed undergrov boplikten og svekket effekten av denne. 

1. juni kl. 20:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Carl Erik Wessel Holst Hadde det vært flertall i bystyret mot boplikt i forrige periode ville den vel ha vært fjernet, så noen støttet 

ikke opp. Boplikten må endres og det ASAP. Det er ikke likhet for alle slik det er nå. La oss jobbe med boglede, fine pakker til de 
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som velger å flytte hit, legge til rette for barnefamilier slik at de ønsker å flytte hit for å bo, og satse på næringslivet istede for å 

gjøre ting vanskelig. 

1. juni kl. 20:28 · LikerLiker ikke · 2 

Kjell Mac Donald Du har alrede glemt hva du stemte Viktor i flisvikka og holmen ?? Det var en som stemte mot flisvika og to 

som stemte mot holmen , du var ingen av de . Det betyr at 30 - 1 for flisvika og 29 - 2 for holmen , begge fritatt fra boplikt , 

1. juni kl. 20:34 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Stian Lund Holmen og Flisvikasaken er noe helt annet enn problemstillingen vedrørende et nybygd hus hvor ikke 

konsesjonslovgivningen trer i kraft.Det ble ikke gjort noen endringer i boplikten forrige periode.Flere politiske partier har sagt de 

skal skjerpe den inn i Risør kommune,dette har til nå vært tomme trusler 

1. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Kjell, hadde det bare vært tatt tak og gjort likhet for alle og fjernet boplikten for alle, eller lagt like regler 

for alle. 

1. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke 

Kjell Mac Donald Jeg foreslo å fjerne boplikten i bystyret , det fikk jeg ikke flertall for . Boplikten i Risør er en parodi , det ser jo 

dere som bor i byen å ikke minst på tangen , jeg er ganske godt kjent på tangen . Jeg vokste opp i gatene der , vi var 30-40 

barn som bode i det område på 60-70 tallet i dag er det mellom 50-60 tomme hus fra hotellet til flisvika , å vi har boplikt i dag , 

det hadde vi ikke den gang jag vokste opp i Risør da var vi åvæ 7000 tusen a åss , i da fløttæ folk i hopetall fra Risør . 

1. juni kl. 20:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 4 

Monica Frøyna fjern boplikten!! 

1. juni kl. 20:49 · LikerLiker ikke · 1 

Stian Lund Det blir hevdet fra visse hold at dersom ikke medisinen virker bør man bare øke dosen.Vi må ta tak i våre problemer 

på et helt annet vis enn å bruke tvang.Boplikten kommer til å fjernes etterhvert,men jeg tror den blir fjernet nasjonalt før den blir 

fjernet i Risør Kommune 

1. juni kl. 20:53 · LikerLiker ikke 

Christina Karoliussen Fant denne teksten hos UMB "Ved å innføre boplikt i en kommune, taper eierne av helårsboligene retten 

til å kunne selge boligene som fritidsboliger. For eksempel for Lillesand kommune er dette tapet beregnet til å være 1,9 

milliarder kroner. Boplikt fører til at flere boliger blir dårlig vedlikeholdt" 

 

Hvor mye er det Risør taper? 

1. juni kl. 20:56 · LikerLiker ikke 

Monica Frøyna da blir det hvertfall likt for alle for de som vil unngår den jo så godt de kan 

1. juni kl. 20:56 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Tap eller ikke , men hva med likhet for loven. Akkurat nå kjøres det en diskriminerende politikk . SKAM 

DERE 

1. juni kl. 21:32 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke På tide å få en riksadvokat til å se på dette . Tolking av loven er flott , men nå skapes det enda mer uro og 

forvirring og fortvilelse .Det MENNESKER og personlig økonomi i alt dette ! La oss ha det med , og vi må føle oss trygge på de 

politikerne VI har valgt til makten her , jeg føler meg ikke rolig i denne situasjonen som har pågått i prosessen fra starten av det 

VILLE salget av Holmentomten . 

1. juni kl. 21:36 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Kan ikke forstå at dette er LOV §§§ 

1. juni kl. 21:39 · LikerLiker ikke 

Nina Hjorth Brekke Vi får begynne å se på noen ORD ..f.eks. dette : http://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon 
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Korrupsjon - Wikipedia  

no.wikipedia.org 

Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller mott...a bestikkelser, i form av penger, gaver eller 

tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Korrupsjon skjer når en person i en 

betrodd stilling eller verv, privat eller offe...Vis mer 

1. juni kl. 21:49 · LikerLiker ikke 

Mie Stavelin Reiersen Riksadvokat?? Korrupsjon?? Saklig!! 

Kim Andor Stiansen Venstresiden i politikken trodde de kunne vedta en befolkningsøkning ved å innføre boplikt. Det er helt 

andre parametre som avgjør hvor folk bosetter seg. Plikt og tvang har ikke noe i et demokrati å gjøre. 

1. juni kl. 22:46 · LikerLiker ikke · 6 

Dag Jørgen Hveem Ordfører Per tar feil når han sier at det er gitt fritak for boplikt på Holmen/Flisvika/Buvika. I bl.a. Tv.strand 

har de unntatt enkelte områder fra boplikt. Boplikten styres av konsesjonsloven, reguleringsformålet av plan- og 

bygningsloven/pbl. 

 

På Holmen og i Flisvika er det delt reg.formål etter pbl, men ny eier må like fullt søke konsesjon hvis en leilighet som har vært 

brukt som bolig ønskes brukt som fritidsbolig. 

 

Fornuftig hvis bystyret fritar Holmen/Flisvika fra boplikt for å sikre forutsigbarheten og harmoniseringen mellom de to lovene 

(pbl. og konsesjonsloven). Da vil Pers svar bli riktig (mht. Holmen/Flisvika). 

 

I Buvika er det så vidt meg bekjent ikke vedtatt noe reg.plan, og heller ikke gitt fritak for boplikt. Per får korrigere hvis jeg 

blingser.  

 

I Risør er det fortsatt fritak for boplikt på nyoppførte boliger. Boplikten slår først inn (overfor ny erverver, med visse unntak) når 

eiendommen har vært brukt som bolig. 

2. juni kl. 14:39 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Poteto potato. Hva med å fjerne boplikten , så slipper man en forvirret ordfører og sinte risørborgere. 

Hva med å prøve det i 3 år og se om tallene på innbyggere synker. De har jo ikke økt imponerende de siste 15 årene så vi vet 

at det ikke fungere med boplikt. 

2. juni kl. 17:31 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Per Kristian Lunden Beklager at jeg i et forsøk på å uttrykke meg kort og klart kom i skade for å overforenkle, noe som ble feil i 

jurdisk og formell sammmenheng. Det er helt riktig som Dag Jørgen skriver om saken. Det sentrale er reguleringsformålet etter 

plan- og bygningsloven. Jeg fikk en oppfordring til å svare på spørsmålet og tok fredag ettermiddag en veldig rask sjekk med 

kommunens saksbehandler, som også tok med Buvika i svaret. Men jeg må mandag sjekke hvordan dette er formalisert ihht 

planer. Takk for oppklaringer og påpeking av feil og uklarheter. 

3. juni kl. 08:48 · LikerLiker ikke · 4 

Knut Henning Thygesen I Buvika (Hødnebøbyggene) er det ikke gitt rett til å regulere til bolig/fritid som på Holmen og i Flisvika. 

Her er ikke vedtatt noen ny reguleringsplan, men satt igang en reguleringsprosess. Forrige bystyreflertall ga imidlertid signal om 

at de var åpne for en liknende løsning som på HolemenFlisvika. Om det er politisk vilje til enda en utbygging av denne typen, er 

usikkert/tvilsomt. For de nye boligfeltene Oterlia og Linddalsplatået, i likhet med andre nyoppførte boliger (også en eventuell 

utbygging i Buvika) trer ikke boplikten i kraft før ved omsetning (salg) av boligen. En del kommuner har vedtatt krav om boplikt 

for nyoppførte hus, men ikke Risør. Rødt har bedt om at boplikt ved nyoppføring kommer opp i bystyret. Rødt ønsker å tette 

dette "hullet". http://risor.rv.no/?artID=1258&navB=1 

 

BOPLIKT OGSÅ FOR NYE BOLIGER.  

risor.rv.no 
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Boplikten er viktig for Risør. Helårsmiljø gir bolyst for fastboende og boplikt ...gir et klart signal om at vi ønsker å hindre at 

helårsboliger blir kjøpt til fritidsboliger.Vis mer 

3. juni kl. 10:32 · LikerLiker ikke · 2 

Dag Jørgen Hveem P.t. er det vel stillstand i prosessen frem mot reg.plan for Hødnebø-eiendommen i Buvika som følge av 

manglende avtale med Almar Nilsen.  

 

Enig med Knut Henning i at så lenge man skal ha boplikt, så bør det også være på nyoppførte boliger. Enkel regelendring, opp 

til bystyret. 

 

Venstre vil foreslå å fjerne boplikten på Holmen og i Flisvika, slik at det blir slik som ordfører Per og mange tror eller har trodd at 

det er. Vanskelig å se tungtveiende argumenter mot dette. 

3. juni kl. 17:25 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Vanskelig å se tungtveiende argumenter mot det? Du mener da Hveem at det er helt ok å frita noe fra 

boplikt som skal bygges og resten er det boplikt på. Så venstre er for diskriminerende politikk bland byensborgere eller 

missforstod jeg og dere mener at all boplikt skal fjernes. 

3. juni kl. 17:37 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Du må virkelig unnskylde meg Thygesen , men jeg finner det ganske forvirrende at du vil ha boplikt på 

nye boliger. Har ikke du en meget sentral rolle i nybyggingen i lindalen hvor dere slipper boplikten?? Hvo mange melder sin 

adresse dit som fastboende??? Tror ikke salgsarrgumentene har vært så annerledes en holmen sine blir. Du representere 

faktisk den bransjen som utbygger. Hvorfor denne fascinasjon for boplikt når du ikke kan henvise til gode solide resultatet i din 

periode som ordfører eller politiker i det hele tatt på at det fungere. Hva tror du at du oppnår med tvang?? 

3. juni kl. 18:04 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Til Wessel Holst; Jeg har bygget mange hus i Risør, i 25 år, tidligere med eget firma, nå som ansatt. 

Like lenge har jeg vært for boplikt uavhengig av en eventuell mulighet for økt egen gevinst eller arbeidsgivers gevinst. Det har 

jeg fordi jeg mener det bidrar positivt til helårsliv, (selv om det er "smutthull" i loven) og senker inngangsbiletten for kjøper. 

Boplikten har hatt og har en positiv virkning for fast bosetting i Risør, slik jeg ser det og har erfart gjennom flere tiår! 

3. juni kl. 18:37 · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Da har kanskje Rødt også svaret på hvorfor befolkningstilveksten har gått ned de siste årene... latterlig 

argument fra en snekker.. 

3. juni kl. 19:03 · LikerLiker ikke 

Carl Erik Wessel Holst Kjære politikere, jeg håper at dere nå kan sette Boplikten på dagsorden, og ha en god gjennomgang av 

denne. Som tidligere sagt så bor vi med 9 hus rundt oss, og det er 4 av disse det er jevnlig lys i, så det viser at dagens boplikt 

ikke fungerer. Det samme som vi opplever, opplever også veldig mange andre som bor rundt om i denne utrolig flotte byen vår. 

Det er helt klart at enten må den fjernes eller strammes inn, og strammes den inn bør den gjelde for alle inkl Holmen, 

Lindalsplatået og Flisvika, og buvika den dagen det kommer på dagorden.  

 

Hvis vi ser på litt histioriske tall så har befolkningsantallet i Risør gått litt ned i de siste tiårene som du snakker om Thygesen, 

samtidig så er det bygget mange nye boliger i byen så det betyr vel at det er en del hus som ikke brukes som bolig. Hvor mange 

nye boliger som er bygget siden 1990 vet ikke jeg men i kommunen er det sikkert tall på dette, så slik jeg ser det har vi en 

negativ trend med det format av boplikt vi har idag.  

 

Vi ønsker å bo i en levende by, men i dagens samfunn og med de måter folk jobber på så trenger ikke levende bety at folk må 

bo der hele året, for å ha en fast arbeidsplass i Risør. La oss jobbe mot bolyst og få dem som har mulighet til å være her 100 -

150 døgn i året til å komme. Noen av disse vil kanskje finne ut at det er et bedre liv å bo i Risør hele året, og vi får nye 

medborgere. Disse som er her på denne måten vil bruke butikker og service tilbud som er her og vi vil få etterlengtet hjelp til 

butikkene i sentrum, og kanskje helårs drift i alle lokalene der. Det kan også føre til at vi så får nye arbeidsplasser og vi er inne i 

en god spiral istedet for den negative vi er nå.  

 

Det andre alternativet er at man strammer inn ordentlig på boplikt og gjennomfører en virkelig stram linje og presser folk til å bo i 

de eiendommene som skal beboes. Jeg er personlig ikke så veldig for tvang, men her føler jeg at det er enten eller, vi kan ikke 

fortsette med en løsning der det jukses og mikses, og det man lukker øynene for det. Det er fantastisk at det skal investeres så 

mye i byen og at vi får nye flottere områder i Flisvika og på Holmen, men det bør være en viss likhet for alle som bor her. 

 

Det eneste vi i familien Wessel Holst ønsker er at vi får naboer som er her mer enn 3 uker om Sommerne, og som er med på å 
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skape trivsel og liv i byen vår. Kanskje vi til og med kunne fått noen barn i nærheten som våre barn kunne leke med, og når den 

tid kommer dele skoleveien sammen med. Det ville vært fantastisk.  

 

La oss jobbe for Bolyst og lys i alle husene i Risør jevnlig gjennom hele året, og husk: 

 

Definisjon av galskap:Det å gjøre som man alltid har gjort, for så å vente seg andre resultater. 

3. juni kl. 19:28 · LikerLiker ikke · 5 

Tom Nordahl Jeg er nå ikke så sikker på om boplikten har så mye av skylden når det gjelder nedgang i befolkningen selv om 

den blir flittig brukt som et argument. Når befolkningsveksten var på sitt høyeste, så hadde vel det også forbindelse med at det 

var mye mer industri i byen. Flisvika, Bosvik AS, Alni møbler, Hødnebø, Krana, Holmen, EB og Linstøl skip var nok med på å ha 

en positiv befolkningsvekst. Nå er det meste av dette borte, og jeg tror ikke en fjerning av boplikten vil bidra vesentlig til øket 

befolkningsvekst. 

3. juni kl. 19:41 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Tro kan man gjøre i kirken. faktaene snakker for seg selv. Er det ikke derfor man nå har spennende 

prosjekter som Holmen og Flisvika for å gjøre noe med den negative veksten som er i Risør. skjønner at du ikke vil svare på 

resten , det er helt opp til deg. TVANG er ingen konstruktiv løsning. Men hvorfor da ikke lage et prøveprojekt om å fjerne 

boplikte. Vil neppe skremme flere fra byen . Og det bør være like regler for alle. Det kan vi rød, blå eller bare engasjert bli enig 

om Thygesen selv om vi aldri blir kamerater. 

3. juni kl. 19:46 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst jeg argumenterer ikke med at boplikten har skylden til nedgang, den har bare ikke gjort nytten sin og 

bidratt til oppgang, og helt enig Tom næring og jobber må til. da kommer folk til byen. Dette har jeg nevnt flere ganger før. Og 

med de kvalitetene som Risør har bør det være mulig å få dette til med rett innstilling, dyktige mennesker samt et samlet Risør. 

3. juni kl. 19:57 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det er fakta at vi har en negativ befolkningsvekst, men er det fakta at boplikten er skyld i den? Nå er bolpikten 

fjernet på Holmen og o Flisvika, så får vi se om det snyr den negative trenden. 

3. juni kl. 19:58 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg beklager Trine-Lise at mitt siste innlegg kom før ditt siste svar, Det er som du sier Næring som gir arbeid til en 

"betydelig" mengde mennesker vi trenger, og jeg tror ikke Holmen og Flisvika vil bety mye i så måte. 

3. juni kl. 20:01 · LikerLiker ikke 

Dag Jørgen Hveem Ad. din kommentar, Trine-Lise: Jeg ville i bystyret ha stemt for fjerning av hele boplikten. Ap/Rødt har 

imidlertid programfestet boplikten, så det skjer nok ikke noe på området denne perioden.  

 

Uten blandet regulering (valgfritt mht bolig/fritid) på Holmen og i Flisvika, ville det realistisk sett ikke blitt noen utbygging av 

områdene. Den valgfriheten er jeg definitivt for. Opphevelse av boplikten på Holmen og i Flisvika dreier seg ikke om annet enn å 

bringe bopliktregelverket i overenstemmelse med politikerintensjonen bak reguleringsplanene for disse stedene (valgfriheten). 

 

Fritak for boplikt på nyoppførte boliger, enten det er enkeltboliger eller boligfelt, gir tilfeldige utslag og er ikke resultatet av noen 

villet politikk. Det er bakgrunnen for mitt syn på denne (lille) delen av bopliktregelverket. Bystyret står jo temmelig fritt til å vedta 

hvilke områder som evt. skal unntas, så får man være enig eller uenig i de politiske valgene. 

3. juni kl. 20:06 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Da satser vi på neste periode Hveem:-) 

3. juni kl. 20:10 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl med utskifting av endel politikere håper jeg. 

3. juni kl. 20:11 · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Ellers; Heilt enig med de som mener at det er andre ting som er viktigere enn boplikten for å få flere 

fastboende i Risør. Jeg har diskutert boplikt med utallige tilhengere av boplikt, men aldri møtt noen som mener at det viktigste 

for å få fast bosetting er boplikten! Likevel; boplikten er et viktig tillegg for fast bosetting i en by som Risør, fordi mange kunne 

tenke seg en helårsbolig som sommersted. 
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3. juni kl. 20:24 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Hvis det er slik at Risør satser på turisme så må en ikke snakke nedsettene om turistene som om de ikke 

tilfører Risør noe som helst. 

3. juni kl. 20:30 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Turistene er viktige for Risør, og de er hjertelig velkomne! Men vi som bor her fast er også viktige, ja faktisk hadde 

det ikke vært noen levende by uten oss. Dessuten vet jeg at folk som besøker byen vår føler seg godt tatt imot. 

3. juni kl. 20:36 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen En må ikke være så navlebeskuene. Hva hadde Riøsr vært uten turistene og de pengesterke som har råd 

til å bruke de små unike dyre butikkene i Risør. Prisene på de fleste produktene øker i Risør sommerstid. 

3. juni kl. 20:51 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Hvis husene står tomme som det gjør på krane og Tangen spesielt, hvorfor skal da ikke de kunne 

kjøpes av de samme potensielle kjøpere av leiligheter fra dit firma , spør igjen hvor mange kommer til å sette navnet sitt på 

postkassa der???Du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør er det et ordtak som sier. Det er ikke boligmangel i 

Risør????La oss iallefall være ærlig.Boligplikten er ekstra sensetiv på tangen og krana , for det er neppe mange som kjøper seg 

sommerhus på Viddefjell, men har folk jobb og barn på skolen og trives på tangen hva får deg til å tro at de da selger??? Og 

hadde de kunne solgt, hadde de kansje flyttet til viddefjell hvor det er flest barnefamiler, da hadde de jo bidrat til at to boliger 

betalte kommunale avgifter . Og om sommeren hadde da vært en ekstra familie som prøvde risør først.Det te er bare i værste 

senario selvførgelig. 

3. juni kl. 20:55 · LikerLiker ikke · 1 

Anna Stina Næss Skal byen være for både fattige og rike romantikere eller bare de rike? Og hvem vil bidra hele året? Jeg bare 

spør. 

3. juni kl. 23:28 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Våre turister og sommergjester bruker byen med dens tilbud og butikker. Folk kommer faktisk på dagstur fra Arendal 

for å besøke våre spesielle butikker, og er imponert over variasjonen av butikker vi har her. Dette er flott, og noe å vise frem, 

men vi som bor her er så viktige for byens handlende at de ikke klarer seg dersom vi ikke handler i Risør! De trenger oss alle for 

å overleve! 

4. juni kl. 18:39 · LikerLiker ikke · 1 

Nederst i skjemaet 

 

 

Øverst i skjemaet 

 

Liker ikkeLiker · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · 1. mars kl. 11:30 
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Du, Hege Birgitte Skaar Bower, Gro Øymyr, Cecilie Schandy Kvernvik og 4 andre liker dette. 

Sverre Torjussen Gode greier av Lunden. Liker utviklingen. Håper man kan revidere Holmenplanene og i større grad tilgodese 

fellesskapet (turisme, allmennheten). Fram med idéene. Tom og andre:) Se http://risor.kommune.no/ og 

http://www.risor.kommune.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=387 

 

Risør kommune -  

risor.kommune.no 

Offisielle nettsider for Risør kommune i Aust-Agder. 

1. mars kl. 11:58 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Man har lenge etterlyst en kombinasjon av det moderne i tradisjonell byforming. Slik arkitektur han noen 

ganger vist seg vellykket i enkeltbygg, men vi har til gode å se den såkalte "tredje vei" i gode sammenhenger i stedsutvikling. 

Her kunne Risør være en foregangsby! Ordene fra tidlig fase om å sette Risør på kartet med Holmen ville få mening. Siden 

reguleringsplanen for Holmen er så løs i kantene som den viser seg å være kunne man like gjerne endre til noe slikt. Jeg er 

sikker på at en tredje vei, mellom tradisjon og modernitet, på Holmen vil kunne trekke interesse på internasjonalt nivå. Kunst og 

kulturbyen Risør viser vei for resten av Norge. Ikke sant Jorunn Bøe? Det hadde vært noe det, oppi drømmen, som noen har, 

om Slemdalblokker. Stor takk til arkitektene Eriksen Skajaa for at jeg får vise dette bildet! 

1. mars kl. 11:58 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Fra nettsidene til Risør Kommune: "Planforslag/Reguleringsplan for Holmen kan fås ved henvendelse til 

ekspedisjonen. Dokumentet er sist revidert 19.03.2010, og det er i ettertid foretatt mindre endringer ihht Bystyrets vedtak. 

Dokumentet er for stort til å legges ut i elektronisk versjon." Jeg spør: Det er da mulig å forminske en PDF?? 

1. mars kl. 12:01 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Spør turistene som kommer til Risør hva de ønsker. mangler i risør og hva de egentlig forventer eller leter 

etter når de drar på ferie. Holmen da...den kan bli en vakker plass og en magnet som får turister til byen . Lag noe unikt, noe 

ikke andre har og ja noe alle kan bruke/besøke.Ikke ferdig i morra men utvikles over tid.Jo jo noen boliger/næring er bare bra 

der ute.Det var en som sa at midler finnes det altid men man må lete/søke . Det er håp for oss også. 

1. mars kl. 12:15 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Hvem skal lage og betale det du kaller for det unike? 

1. mars kl. 13:27 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Bedre med kvalitet enn kvantitet, Oddvar. Bruker man de mange kreative evnene til å finne gode løsninger, 

kommer også finansieringen på plass - skal du se. Synes en undersøkelse blant særlig Risørs innbyggere, evt via Internett, er 

en smart måte å lodde stemningen på. Kanskje man kan få til et godt kommunalt/privat samarbeid om noe positivt for byen. 

1. mars kl. 13:51 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland javisst 

Erling Okkenhaug Har hele tiden ment at utbyggingen må brytes opp til mange mindre enheter Oddvar. Det bygges jo bygninger 

i dette skalaformatet over hele landet hele tiden. Hvorfor skulle det være spesielt vanskelig i Risør? 

1. mars kl. 15:11 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Jeg forstår deg ikke helt Øyvind. Du snakker om å lage noe unikt. Altså noe som ingen andre har, noe alle kan 

bruke og besøke ?. VI HAR ALEREDE NOE UNIKT. NÅ GJELDER DET Å TA VARE PÅ DET OG "FOREDLE" DET. Vi har 

allerede et godt opparbeidet merkevare navn. Vi har allerede MYE gratisreklame i utenlandske tidskrifter. Hvorfor i allhverden 

skal vi prøve å finne opp hjulet på nytt? Vi må innse at vi kan ikke vinne alle i denne hverden. Vi må finne oss en nisje, og den 

har vi allerede. Hvis vi kunne få bare EN PROMILLE av Europas befolkning til å fatte interesse for " En av de best bevarte 

trehusbebyggelsene i Europa", så er det en bråte med mennesker. Hvis vi kunne få en promille av Amerikas og Kinas 

befolkning interessert i tilegg, så "hjelper det kraftig". Jeg tror også Erling vil få rett. En utbygging kan brytes opp i mindre 

enheter, og den vill i alle fall bli "brutt opp" i flere byggetrinn eller faser. 

1. mars kl. 16:30 · LikerLiker ikke · 2 
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Hans Petter Bjerva Bilder kan fint lastes opp på 3. parts sted og så lenkes inn i kommentarer. F.eks. egen webserver eller via et 

dusin nettjenester som tilbyr det samme, som Picasa, Tinypic, etc 

5. mars kl. 14:25 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug På møte i formannskapet i Risør nå. Så godt å høre saklige innvendinger fra kommunens administrasjon om 

Holmenutbyggingen. 

5. mars kl. 20:38 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Arkitekt Bogen om sin arkitektur i Holmenutbyggingen: "jeg har havna i funkisfella" ( fra møtet i 

Formannskapet ) 

5. mars kl. 21:06 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Siri Ingeborg Harsem  ...og det funka dårlig! Herlig bilde over, godt å se at noen er konstruktive. 

5. mars kl. 21:20 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Både arkitekt Bogen og plansjef Jørundland gav særdeles gode orienteringer ut fra sine ståsted. Veldig bra 

måte å gjøre saken opplyst på. Konstruktivt av begge to. 

5. mars kl. 21:22 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug http://mobil.austagderblad.no/lokale_nyheter/article5958371.ece 

 

www.austagderblad.no - Lokale nyheter  

mobil.austagderblad.no 

Formannskapet er ikke villig til å dispensere fra reguleringsplanen for Holmen,... men det er delt på om det ønsker en fornyet 

behandling av reguleringsplanen eller om man skal nøye seg med å si ja til en mindre planendring. Samtidig er det klart at 

Løwenskjold Eiendom AS er kommet inn som tredje ...Vis mer 

6. mars kl. 05:52 via mobiltelefon · LikerLiker ikke  

Kim Andor Stiansen Negative politikere er en bremse for utviklingen av Risør... 

6. mars kl. 09:15 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Hvordan er DIN beskrivelse av det du vil kalle en positiv politiker Kim Andor? 

6. mars kl. 13:55 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Det finnes ikke neggative politikere i Risør. Alle som har sagt ja til å drive lokalpolitikk gjør det fordi de 

er innteressert i byen vår og vil det som er best, også i Holmen saken. Men så er meningene delte, og det vil jeg si er lov. 

6. mars kl. 17:05 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 5 

Kim Andor Stiansen Det er stor forskjell på å se et glass halvfullt (optimisten) og se det som halvtomt (pessimisten)... 

6. mars kl. 18:37 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Siden 1960-tallet har psykologer visst at mennesker har lettere for å akseptere utsagn som er nært opptil 

det vi selv tror og synes, og at vi tar avstand fra de meningene som ikke passer med vårt eget syn. 

6. mars kl. 18:39 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg er enig med deg Ruth, og det er slik det skal være. 

6. mars kl. 19:01 · LikerLiker ikke 
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Tom Nordahl Om det er positivt eller negativt å sitte med for eks et halvt glass vin, beror vel også på om man er for eller imot 

alkohol Kim Andor. ( Innholdet i glasset har vel kanskje også noe å si? :-) Det andre fra 60tallet er jeg også enig i :-) 

6. mars kl. 19:10 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Da er vi enige Tom....:-) så blir det spennende å se hva utbygger får lov til av alt dette. Jeg har ett lite 

håp om at Jørundland og flertallet i bystyret er på rett vei..... 

6. mars kl. 19:32 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Hvis du (ruth) hadde rett i at lokalpolitikere gjorde det beste for Risør. Hvorfor er det da en negativ 

befolkningstilvekst i Risør? Hvorfor er mange politikere så detaljorienterte omkring Holmen? Det er en tid for diskusjon og en tid 

for avgjørelser. Når avgjørelsene er tatt går en til neste sak... Dette kalles demokrati. 

6. mars kl. 19:56 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Men så var det dette med omkamp da........ 

6. mars kl. 19:58 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Vi får se hva de regionale myndigheter har å si Ruth. Kulturminnevern seksjonen i fylket opererer med begrepet 

"Samklang med bebyggelsen i sentrum" og sier blant annet: " Ny bebyggelse må fremstå på en måte som viser respekt for og 

samhørighet med den gamle bebygelsen, samtidig som det tydelig bør fremstå visuelt at bebyggelsen på Holmen ble oppført i 

en annen tid en bebyggelsen i byen". Nå er det jo ikke tvil i dagens utkast til utbygging at bebyggelsen ble oppført i en annen tid 

en den gamle bebyggelsen. Spørsmålet er om den nye bebyggelsen på Holmen har "samklang"/samhørighetmed den gamle 

bebyggelsen. 

6. mars kl. 20:11 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Både kulturminneseksjonen og Riksantikvaren har også gitt klart uttrykk for at man ikke må lage en kopi av den 

gamle trehusbebyggelsen i sentrum og på Tangen. 

6. mars kl. 20:30 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Hvis myndighetene (Tom Nordahl) hadde hatt anledning til å bestemme hvordan husene på Holmen skulle 

se ut som er privat grunn, så hadde vi levd i et diktatur. . 

6. mars kl. 20:31 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det sier de jo også Oddvar. De sier blant annet: ( Som det står i forige innlegg) "Det bør tydelig fremgå visuelt at 

(den nye) bebyggelsen på Holmen ble oppført i en annen tid en bebyggelsen i byen" Men så er det altså dette med 

samklang/samhørighet med den gamle bebyggelsen. 

6. mars kl. 20:39 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Der synes altså jeg at det foreliggende prosjektet i stor grad innfrir dette kravet, men innser at vi nok ikke er 

eller blir enige på det punktet. 

6. mars kl. 20:41 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Hei. Jeg har bare gått en tur i den nydelige byen vår.... du kan jammen spør, du Kim Andor. Tror ikke 

jeg kan svare fornuftig på det. Det er nok mange faktorer som spiller inn, bla. Næringsdelen og opprette muligheter for jobb og 

utvikling... det er jo der Holmen saken svikter. Vi trenger bedrifter, noe folk kan leve av. Jeg sier ikke at politikerne alltid velger å 

gå inn for det som er riktig for Risør, men jeg tror av hjertet at de prøver på nettopp det 

6. mars kl. 21:20 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Som vi så på Formanskaps møtet 05.03.12, så var det svært forskjellige meninger om utbyggingen Oddvar. Nå 

blir det spennende å se hvilken retning det går. Jeg synes IKKE den nåværende utformingen har "samhørighet" eller "samklang" 

samklang med den gamle bebyggelsen, Og til og med arkitekten innså at det ikke var en spesielt moderne ( som enkelte hevder 

) utforming. Det er rett og slett Funkis. Vi blir nok ikke enige nei :-) 

6. mars kl. 21:23 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Diktatur er nok noe helt annet Kim Andor. Demokrati innebærer at alle kan si sin mening, og ha diskusjonsrunder 

slik vi har nå før avgjørelsene blir foretatt ved avstemming. Jeg går ut fra at du ikke mener at alle skal gjøre som de lyster uten 

noe noe som helst styring ? 
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6. mars kl. 21:30 · LikerLiker ikke · 2 

Bjørn Gunnar Aasbø Hadde byggene vært røstet, så hadde alle ting vært mye lettere å svelge. - Slik det fremstår nå, ligner det 

mer en konteinerhavn inspirert av kanarisk byggeskikk. Sånn rent bortsett fra at husene er hvite, om de blir det da, ser jeg ingen 

"komunikasjon" med den gamle bebyggelsen. Dette blir - syntes jeg - en "ny sentrumsgård". De klarte det med Risørhuser, 

helse- og sosialsenteret (NAV) og aldersboligene på Tjenna. - Hvorfor ikke nå? 

6. mars kl. 21:33 · LikerLiker ikke · 4 

Ruth Aanonsen Homme Enig, Bjørn Gunnar. Det er vanskelig å skjønne, men de må nok lage ny reguleringsplan for at de skal 

få til noe bedre nå... 

6. mars kl. 21:38 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Det er ingen teknisk vanskelighet hvis de ønsker det Bjørn Gunnar. Hvis jeg husker riktig, så var dette et krav til 

Risør Hotell da den "nye" hotelldelen ble bygget. Risør hotell er vel i betong kledd med tre og falske røstinger. 

6. mars kl. 21:38 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Arkitekten har bare fulgt den vedtatte reguleringsplanen som satte krav om flate tak. 

7. mars kl. 11:18 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Fordi utbygger så gjerne ville ha flate tak, noe administrasjonen i utgangspungtet ikke ville. Nå kan de 

jo forandre det! Det kan ikke være så vanskelig. 

7. mars kl. 13:09 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Vell vell Odddvar. Såvidt jeg husker, så sa Jørunland på siste formanskapsmøte at admenistrasjonen i 

utgangspungtet hadde et ønske om "varierende takform", mens utbygger på sin side hadde et sterkt ønske om flate tak. Dette 

gikk admenistrasjonen etterhvert med på. På samme møte så sier altså arkitekten at "selv om de skulle ha ønsket seg 

varierende takform, så må de altså holde seg til reguleringsplanen". Er ikke dette litt "snedig"? Jeg kan ikke tenke meg at det 

ville bli noen stor "oppstandelse" fra admenistrasjonens side hvis utbygger er litt fleksible og sier de går med på "varierende 

takform" 

7. mars kl. 16:21 · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme Hvorfor kan de ikke snakke sammen. Det må jo gå ann å komme til en enighet som kan forandre dette 

på en måte som er bra for byen. De får begynne med tak-praten som de egentlig ikke vil ha noen av dem. 

7. mars kl. 16:42 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Kanskje man skulle hjelpe arkitekt Petter Bogen ut av sin selvdefinerte "funkisklemme" og spørre han 

hvordan han ville bygge et variert Holmen? Han er dyktig nok til det! - og han gir jo selv mer enn uttrykk for at forutsetningene i 

reguleringen som han må holde seg til ikke er gode nok! 

7. mars kl. 17:20 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Arkitekten sier vel i siste møte egentlig at " Selv om de ( UB ) kunne rengt seg et MØNETAK innimelom, så kan de 

altså ikke gjøre det på grunn av rammeavtalen. De sier også at bygningene skal kles med panel, Jeg fikk ike tak på om dette var 

trepanel. Kan ikke panel også for eks innebære panelplater i annet materiale ? 

7. mars kl. 19:11 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Ifølge det som kom frem på møtet mener jeg det .dreier det seg om trepanel. Ellers synes jeg det blir en del 

blanding av begreper. Det dreier seg om en reguleringsplan med reguleringsvedtekter for hele prosjektet. I tillegg dreier det seg 

om en utbyggingsavtale. Det dreier videre IKKE om en rammeAVTALE, men en rammeSØKNAD- i dette tilfellet for første 

byggetrinn. 

7. mars kl. 20:33 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Du vett så mye du, Oddvar! :-) 

7. mars kl. 22:26 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Mellom himme log helvete. Slik innleder Oddvar Mykland sitt følelsesladede innlegg i AAB 08.03.12 . På sist 

formanskapsmøte så hadde han optimistisk forventet at " arkitektens gjennomgang gav grunnlag for at her kan det anbefales 
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dispensasjon og prosjektet kan igangsettes etter opprinnelige planer" Hans opptimisme forandret seg etterhvert til Sitat: " Fra å 

ane himmelens glede etter arkitektens gjennomgang endte vi opp i helvete med plansjefens " Det er nok ikke så enkelt nei" Sitat 

slutt. Videre Sitat:" Mye vil avhenge av drøftingene mellom komunen og de regionale myndighetene , og da er det viktig 

admnistrasjonen ( Les Sveinung Jørunland ) samler alle de argumentene det er mulig å samle for å ungå at denne for Risør 

viktige saken skal måtte ha en helt ny runde" Sitat slutt. Når jeg leser dette, så får jeg nesten intrykk av at det er 

admenistrasjonen og Sveinung Jørunlands skyld hvis saken trekkes ytterligere ut. Slik jeg har oppfattet det, så var det vel 

utbygger som først kom med utkastet som Kritt i sin tid laget. I ettertid så har utbygger forandret dette til noe helt annet. Det er 

UTBYGGER som har kommet med en rekke forandringer i forhold til det opprinnelige utkastet. En eventuell utsettelse vil vel da 

være en konsekvens av UTBYGGERS handlinger, det synes jeg ikke komuneadmenistrasjonen kan lastes for. At Oddvar bruker 

et ordspill som Sitat: " endte opp i et helvete med plansjefens "det er nok ikke enkelt nei" Sitat slutt. Et slikt ordspill betyr vel at 

Oddvar beveger seg farlig nær ordbruk og hentydninger som han selv har reagert sterkt negativt på hvis andre har kommet med 

noe lignende. Jeg forstår at utbyggingen er sært vilktig for utbygger, men om den er så ENORMT viktig for Risør i nåværende 

form.....? 

8. mars kl. 22:14 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Siden Mykland tydeligvis ønsker disse kassene til Risør for enhver pris kan han oppleve at prisen blir høy! 

8. mars kl. 22:49 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Alle i Risør kan oppleve at prisen blir høy Erling. 

8. mars kl. 23:18 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Ja men de har ikke bedt om det... 

8. mars kl. 23:20 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

 

Oddvar Mykland Jepp, Ruth. Du har helt rett; jeg vet mye. Så til min artikkel i avisen: Den var et forsøk på en følelsesmessig 

situasjonsbeskrivelse når to parter møtes. Samtidig antydningsvis tanker om å ende opp med et kompromiss som begge parter 

kan godta og som ligger innenfor en foeenklet endring av reguleringsplanen slik at man unngår en ny full runde. 

9. mars kl. 11:39 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Arkitektprofessor Knut Knutsen skrev en gang til sine studenter: 

 

"Størstedelen av arkitektene er asosiale, forfengelige monumentskapere ( over seg selv ). Er hensynsløse ( er seg selv nok ), er 

lands og miljøødeleggende individer. Har ingen samvittighet når det gjelder å ødelegge medmennesket og materielle verdier. 

Arkitekten prøver å forme mennesket i sitt bilde, søker å gjøre omgivelsene sterile og døde. Ødelegger individets naturlige 

gleder, søker å skape det passive mennesket. Arkitektene er modister, ufrie og etterapere. Arkitektene forflater alt levende med 

sin måte å ordne alt for andre, slik at mennesket er en brikke i deres spill. Arkitektene vil ha diktatur for å kunne fortsette å 

ødelegge verden. Studenter. Arkitekten skal være menneskets tjener. Studer mennesket, studer selv. Finn ut hvor og hvordan 

mennesket er lykkeligst. Fortsett ikke med å være modister, utslett deg selv, vær ydmyk. Form hver oppgave så uvesentlig som 

mulig. Form hver oppgave slik at mennesket kan utfolde seg og leve i sitt miljø. Form hver oppgave i harmoni med seg selv og 

sine omgivelser. Form hver oppgave slik at det som skapes lever."  

 

Risør kunne drømme om slik ekspertise... 

12. mars kl. 22:13 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Jeg har lenge ment at man oppnår de beste resultatene ved å ha en overordnet plan for gjerne hele Risør 

kommune. Kanskje ivaretatt av fagmann med tittel byplanlegger som leder prosessene. Det må være en lydhør person og åpen 

prosess som virker samlende, inkluderende og løsningsorientert. En som balanserer behovene mot presset som til enhver tid 

kommer i strandsonen. Jeg mener det er riktig å beholde mest mulig av strandsonen til felleskapets glede og formål. Det 

tiltrekker både tilreisende, hyttefolk og fastboende. Jeg synes det bør ha høy prioritet for Holmen - som er så eksponert og midt i 

innseiling til den hvite by. På lang sikt vil det nok lønne seg, også:) 

12. mars kl. 22:45 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Som grunneier klarer jeg å forvalte min egen eiendom mye bedre uten innblanding fra det offentlige.. Det 

finnes flotte sørlandshus over hele Risør kommune uten at det offentlige har hatt noen finger med i spillet... 
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12. mars kl. 23:30 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Lukkede konsultasjoner med partilederne. Strategisk? Skulle gjerne vært flue på veggen her. Hva slags 

forslag til kjøpslåing skal foregå? At Risørfolk finner seg i dette? http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article5967469.ece 

 

Informerer på lukket møte  

www.austagderblad.no 

Nå skal Risørpolitikerne nok en gang orienteres om Holmenprosjektet. Denne gang i trygg avstand fra presse og publikum. 

13. mars kl. 12:55 · LikerLiker ikke ·  

Oddvar Mykland Dessverre, Erling så er det et lukket møte. Og det kan vi ikke gjør noe med ettersom det er utbygger som har 

invitert. Her hjelper det ikke med hverken offentlighetslov eller forvaltningslov. Beklagelig, men det er tillatt å håpe på en del 

lekkasjer i løpet av ettermiddagen. TRor møtet starter klokken 15.00 

13. mars kl. 13:02 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Liker lekkasjer jeg også... 

13. mars kl. 13:09 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Nyord i Norsk: Ekstremlobbyisme..? 

13. mars kl. 14:57 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Det har vel allerede vært litt nyttig lekasje. I dagens AAB ( 13.03.12 ) står det å lese at Ordfører Per Kristian 

Lunden opplyser at. Sitat. I utgangspungtet var ikke lederne for Senterpartiet og Rødt invitert. Sitat slutt. Dette KAN jo være en 

forglemmelse. Hvis ikke, så er det jo en klasisk og kjent hersketeknikk. Ordfører Lunden sier også at han " kommer til å være 

veldig nøye på at ikke det som skjer kan gi politiske føringer" Nå er det jo slik at utbygger er ivrige etter å få gjennomslag for sin 

sak, og det er politikerne som sitter med makten. Mitt spørsmål er: Hva er vitsen med å invitere politikere til dette møtet hvis ikke 

hensikten er å gi politiske ( men kamuflerte) føringer ? 

13. mars kl. 17:04 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Men det vil jo alltid kjennes litt pinlig at våre politikere går med på å informeres i lukkede møter... 

13. mars kl. 19:11 · LikerLiker ikke · 1 

Siri Ingeborg Harsem Sitter og leser boken "Veien Fram" (1993) utgitt av Risør Kommune v/Risørutvalget. Byen fikk Maihaugen-

prisen i 1990 og de sa da om vinnerutkastet: "Risør er en av våre mest verneverdige trebyer og har krav på interesse langt 

utover landets grenser". Dette er kystkultur på sitt beste. Er det rart vi er stolte av byen vår. Vi gjør alt for å verne det gamle 

sentrum for kommende generasjoner, skrev daværende ordfører Laila Skarheim. Hvor er den stoltheten i dag og hvor er de som 

lovet dette? 

Nå er Risør igjen i fare for å bli herjet med og etter min mening ødelagt. Jeg forstår at innbyggerne ikke ønsker en museums by, 

men det er tross alt særpreget som gjør Risør verdt å besøke. Kassehus har da virkelig ikke sammenheng med resten av 

byen?! Gamle Hødnebøs Møbelfabrikk, som i dag er Sprossa, var faktisk før restaurering utrolig lik de husene som utbygger 

ønsker å bygge på Holmen. Denne stilen passer da ikke bedre til Risør nå enn den gangen…?! 

13. mars kl. 19:45 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Det har du fulstendig rett i Siri. Det er særpreget som gjør Risør spesiell, og jeg tror ikke det er alle som er klar 

over hvilken rolle Holmen har i denne sammenhengen. Holmen har BESTANDIG blitt ansett som en del av Risør sentrum. 

Holmen er faktisk det viktigste elementet i Risørs byvåpen. Så gjenstår det å se om Komune admenistrasjonen er klar over at 

symbolikken i byvåpenet representerer Holmens viktighet, men også vilje og styrke til å forsvare byens indentitet. 

http://www.risor.kommune.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=296 

http://www.risor.kommune.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=294 

13. mars kl. 20:12 · LikerLiker ikke · 4 
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Tom Nordahl På komunens hjemmeside så står det da også ettertrykkelig øverst: Risør-den hvite by ved skagerakk. Kunst, 

kultur, TREHUS. :-) 

13. mars kl. 20:35 · LikerLiker ikke · 3 

Siri Ingeborg Harsem Holmen har alltid vært en del av den indre bykjærne og hvis det er noen som som ikke ser hvor viktig den 

er for helheten, er det på tide å få øynene opp og skifte briller! 

13. mars kl. 20:40 · LikerLiker ikke · 5 

Tom Nordahl Holmenutbyggingen viktig for Risør. Slik begynner Dag Hjørgen Hveem sitt innlegg i AAB (13.03.12) Han håper at. 

Sitat: Krefter i admenistrasonen får lirket til planene slik at de går gjennom som en mindre planendring” Sitat slutt. Nå er det vel 

ærlig talt utbygger som har “lirket” til planene. Det blir vel heller spørsmål om komuneadmenistrasjonen skal gå med på denne 

“lirkingen”? Videre sier han. Sitat. Et politisk ja og fremdrift i Holmen-prosjektet betyr mye for Risør.Den økte kjøpekraften som 

blir en konsekvens av utbyggingen er-mildt sagt– viktig for handels og servicenæringen i Risør, herunder fiskebutikken på 

holmen. En utbygging vil også ha en betydelig signaleffekt og innebære en vitalisering av sentrum– vi trenger nye impulser. 

Sitat slutt. Og til slutt. Sitat. Vi må– også i Risør– stikke fingeren i jorda og balangsere kommersiell forståelse med 

samfunnsmessige hensyn. Sitat slutt. Det er jo netopp det vi gjør , vurderer “kommmersielle og samfunnsmessige hensyn”, men 

vi ser altså ting litt anderledes. 

Hvis de har så “klokketro” på at dette prosjektet ( slik det er nå) vil øke kjøpekraften og bli en så stor “velsignelse” for handels og 

servicenæringen i Risør, og en vitalisering av sentrum, hva baserer de denne troen på? De må da i det minste ha NOEN 

KONKRETE FAKTA som underbygger denne troen? Det eneste jeg har sett til nå, har stort sett vært noen påstander om at det 

vil være til stor velsignelse for byen, men ikke noe mer. Vi har heldigvis bedrifter og foretak som går bra i denne byen, men jeg 

undres ofte om ikke Risør også er i besittelse av en del “regnmakere” 

14. mars kl. 20:37 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det synes som om det i Risør finnes en god del “regnmakere”. 

 

En regnmaker var en type trollmann som man i oldtiden tillkalte hvis landsbyen var utsatt for langvaris tørke. Regnmakeren 

hadde påberopt seg den egenskap å stå i direkte kontakt med værgudene slik at han kunne kontrolere været. Med hans hjelp 

kunne landsbyen igjen bugne av melk og honning.Selfølgelig var ikke dette gratis. FØRST måtte gudene ( og regnmakeren) 

blidgøres med gaver, så skred han til verket. Hvis regnet uteble, så var ikke dette regnmakerens feil, nei det var gavene som 

ikke var store nok. Og landsbyen ga i desperasjon mer gaver. Hvis regnmakeren var griseheldig, så ble det regn. Hvis ikke, så 

var det landsbyen som hadde vært for slemme og utidige til at gudene så i nåde til dem 

 

En moderne regnmaker er en som (for eksempel) påberoper seg å kunne hjelpe byen ut av økonomisk krise eller skape masse 

nye arbeidsplasser, men FØRST må byen la dem få lov til (for eks.) å bygge som de vil, og oppheve boplikten, så vil byen flyte 

over av melk og honning. Byens ledelse er kanskje i en så vanskelig situasjon og har fått så mye kritikk at de er villige til å prøve 

“alternativ medisin” og gir seg. Selv om erfaring og sunn fornuft sier at det er stor sansynlighet for at dette er en moderne 

regnmaker. 

Det som går igjen er at det er aldri “regnmakeren som har feil. Hvis “regnet uteblir, så er det byen som ikke har gjort nokk, og 

hvis “oppturen” omsider kommer,så er det “regnmakeren” som fikk det til. ( Det bare tok litt tid). Det som synes å gå igjen er at 

FØRST må “regnmakeren” ha sine goder, så løser alt seg av seg selv. Hadde det enda vært så lett. 

14. mars kl. 21:24 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Nesten som hentet ut fra Asbjørnsen og Moes samlede. 

14. mars kl. 21:27 · LikerLiker ikke 

Ruth Aanonsen Homme Igjen må jeg få si at jeg er så enig med deg, Tom. Jeg leste også Dag Jørgens innlegg, og skjønner 

ikke hvorfor de tror at utbyggingen på holmen vil bety så mye for sentrum og handelsnæringen. Ikke skjønner jeg at en turist øy 

med blokker, er det turistene vil ha heller? Tror turister som kommer til Risør, vil bo i de gamle husa og oppleve det som er 

gammelt og unikt......ikke firkanta murblokker tett i tett på en holme 

15. mars kl. 00:30 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Hvor er de økonomiske analysene for reelle konsekvenser for Risørsamfunnet? 

15. mars kl. 00:35 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Ruth Aanonsen Homme Ja, si det? 

15. mars kl. 00:38 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

https://www.facebook.com/tom.nordahl.5
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/359279410773072/?comment_id=367290956638584&offset=50&total_comments=131
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=367290956638584
https://www.facebook.com/siringeborg
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/359279410773072/?comment_id=367293333305013&offset=50&total_comments=131
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=367293333305013
https://www.facebook.com/tom.nordahl.5
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/359279410773072/?comment_id=367917476575932&offset=50&total_comments=131
https://www.facebook.com/tom.nordahl.5
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/359279410773072/?comment_id=367943746573305&offset=50&total_comments=131
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=367943746573305
https://www.facebook.com/profile.php?id=1052644302
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/359279410773072/?comment_id=367945539906459&offset=50&total_comments=131
https://www.facebook.com/ruth.aanonsenhomme
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/359279410773072/?comment_id=368053139895699&offset=50&total_comments=131
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=368053139895699
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/359279410773072/?comment_id=368055579895455&offset=50&total_comments=131
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=368055579895455
https://www.facebook.com/ruth.aanonsenhomme
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/359279410773072/?comment_id=368057123228634&offset=50&total_comments=131
https://www.facebook.com/mobile/


Gro Øymyr Det har aldri vært noen vilje til å undersøke om det er lønnsomhet og bærekraft i sånne planer, det er utbyggers 

ansvar.......... 

15. mars kl. 17:35 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Kanskje det Gro, men de andre ( politikere osv) som er så hellig overbevist om at prosjektet er "manna fra 

himmelen" og en velsignelse for risørs handelsnæring må da basere denne troen på ett eller flere fakta? Elle er de bare rett og 

slett fornøyd med "herrens ord" ? 

15. mars kl. 18:18 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr jeg mener vel nesten at de må tro på julenissen.... 

15. mars kl. 18:22 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det var en av de litt større politikerne som engang sa: ( om politikk)"Du kan lure hele folket deler av tiden, og noen 

folk hele tiden, men du kan ikke lure hele folket hele tiden." 

15. mars kl. 19:57 · Liker ikkeLiker · 4 

Jørn Torfinn Hvem som flytter til holmen hvem er det, jeg tenker det samme som det Ruth skrev på Risørtanken: " Ikke skjønner 

jeg at en turist øy med blokker, er det turistene vil ha? Tror turister som kommer til Risør, vil bo i de gamle husa og opplev...e 

det som er gammelt og unikt......ikke firkanta murblokker tett i tett på en holme". Jeg tror at disse blokkene blir solgt til spotpris 

etter hvert og at den gamle bebyggelsen blir solgt til feriefolket?, Våre nye landsmenn kan nok bo der de blir jo studd i sammen i 

gettoer.(På østkenten). 

16. mars kl. 13:16 · LikerLiker ikke · 2 

Øyvind Christoffersen JA blokker som blir 12 meter høye....ja egentlig hvor høyt er det....? Er det noen som har peiling?? Som 

jeg har etterlyst Ta å lag bilde der dere plaserer 10-12 meter høye blokker , men ha bilde fra gateplan/vannplan...så får vi se 

virkeligheten av dette. PS. Kan godt ta en masse bilder fra alle vinkler så lager dere arkitekter slik det blir..Jeg er klar jeg med 

kameraet. 

16. mars kl. 13:26 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Det er mulig at Risør-folk er spesielt godt bemidlede men leste om Flisvika-leilighetene at de var vurdert til å 

koste mellom 2 og 8 millioner. Lurer på hva Holmen-boligene skal koste? Hvem ønsker Risør skal bosette seg i kommunen? 

Feks noen blad Ugland, Bergesen eller John Fredriksen eller Fred Olsen. Men de vil ikke ha slike leiligheter. De vil gjerne ha 

egen øy - slik som Kronprinsparet på Flatholmen (til sporadisk bruk/utleie). En øy til folket? ... :) 

16. mars kl. 13:29 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Hvorfor er ikke Holmenbebyggelsen tegnet inn i viktige siktlinjer i Risør? Har mast på dette utalllige ganger 

for stokk døve ører. Nå som ordfører har gått på kurs i hablititet og kommet på bedre tanker: Det ville være veeeldig habilt hvis 

han ber om å få se hvordan hans fremtidsdrøm på Holmen vil te seg i praksis før han og de andre politikerne beslutter noe som 

helst. De vet selvfølgelig at slike virkelighetsbeskrivelser ville provosere. Svar på dette ordfører! 

16. mars kl. 13:31 · LikerLiker ikke · 1 

Jørn Torfinn Sverre... NAV leier seg sikkert inn der slik at vi kan få en øy til folket! 

16. mars kl. 13:37 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug http://risor-arbeiderparti.mittarbeiderparti.no/-/bulletin/show/726526_risoer-arbeiderpartis-holdning-til-holmen-

utbyggingen?ref=mst 

 

Risør Arbeiderpartis holdning til Holmen-utbyggingen  

risor-arbeiderparti.mittarbeiderparti.no 
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Risør Arbeiderpartis holdning til Holmen-utbyggingen 

16. mars kl. 16:46 · LikerLiker ikke  

Oddvar Mykland Mye bra i Arbeiderpartiets innspill som i det store og hele bygger på den vedtatte reguleringsplanen med 

vedtekter. Føler at den største utfordringen ligger i å bli enige om er utnyttelsen av den fjerdeetasjen som i reguleringsplanen 

omtales som oppholdsrom, men som utbygger vil bruke til leiligheter. Utover det ser jeg ikke stort det vil være problemer om å 

bli enige om. Det må være en selvfølge at arealet tenkt til næring (hotell) kun blir brukt til næring (ikke nødvendigvis hotell). 

16. mars kl. 17:30 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Jeg liker: "5. Arkitekturen på Holmen skal være i samklang med den gamle trehusbyens unike bebyggelse. 

Den samlede bebyggelse skal framstå tett, med åpne rom, siktlinjer og innbydende fellesområder for alle". Det innebærer noe 

helt annet enn de bebyggelsesplanene som er fremlagt til nå. Men resten virker noe unnvikende. Jeg håper partiet er bevisst på 

hva de kan godta. Og det er kanskje slik det har utviklet seg i strandsonen: Ikke få noe bra men noe man kan svelge. Men bør 

vel ikke være slik? 

16. mars kl. 18:03 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Arkitekt Bogen har jo selv sagt at han ikke kan si at det blir så veldig bra det han har tegnet. Det må da være 

lov å tenke seg en viss begeistring for en så viktig utvidelse av Risør? 

16. mars kl. 18:05 · LikerLiker ikke · 2 

Siri Ingeborg Harsem Ja, nå må Risørfolket våkne!  

Jeg tenker tilbake til 2002, da en privat entreprenør ville bygge ut Nesoddtangen brygge til en minikopi av Aker Brygge. Det ble 

full strid og folkeavstemning. Selvfølgelig var det tøft for mange familier og vennegrupper hvor splittelsen var stor, men må man, 

så må man! Heldigvis fikk en av Oslofjordens flotteste strandtomter forbli nettopp det!  

Jeg ønsker og håper at noen snart vil visualiserer hvordan Holmenutbyggingen, slik planen fremstår i dag, vil bli et stygt skjær i 

sjøen og ingen berikelse for Risør! Den gamle, vakre byen har virkelig krav på en fornyelse som gjør den enda flottere, slik at 

folk kommer langveisfra for å bo, besøke og nyte Risørs fantastiske atmosfære.  

Kommunen kan da ikke ønske seg dette? De må være ført bak lyset! Synes å huske at jeg leste et sted; «Kommunen vil gjerne 

ha noe som er bra, og moro å stå bak og vedta» Våkne opp og SE hva som skjer før det er for sent! 

16. mars kl. 18:20 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Kan Oddvar Mykland eller noen andre der ute fortelle meg hvorfor denne fjerdeetasjen er så uhorvelig viktig for 

utbygger ? 

16. mars kl. 18:32 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Det er enkelt, Tom. Leilighetene i fjerde gir prosjektet bedre økonomi. Derfor er det viktig for utbygger. Kort og 

"godt". Les Arbeiderpartiets innspill. Såvidt jeg vet er det politisk flertall for det de kommer med, og jeg tror det også er spiselig 

for fylkesmyndighetene. 

16. mars kl. 18:45 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg har lest Arbeiderpartiets innspill Oddvar, men jeg fant ikke (prøv å være overbærende ) noe som tilsa eller 

underbygget bedre økonomi ved å ta i bruk fjerdeetasje til boligformål. Kan du sitere litt tekst som bringer meg i riktig retning? 

16. mars kl. 18:52 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Skulle det ikke være takterrasser på toppen? Klart utbygger tjener mer på å bygge boliger på toppen også, men vil 

det være forenlig med å tilpasse bygningene til Risør skala????? Vi har vel ikke noen bolighus på fire etasjer i sentrum....... Men 

vil utbygger ha det så sier vi vel ja til slutt, for alt er jo bedre enn ingenting eller noe sånt.... 

16. mars kl. 19:14 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg forstår det Gro, men hvorfor er det så VELDIG viktig for utbygger at vi får leiligheter også i fjerde etasje? 

16. mars kl. 19:38 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland I en vedtatte reguleringsplanen (som nå sannsynigvis endres) heter det at man kan bruke fjerde etasje, dvs 40 

prosent av underliggende etasje (tredje etasje) som oppholdsrom. Dette er av utbygger oppfattet som at det kan bygges 

leiligheter på det arealet, men altså ikke mer enn på 40 prosent av arealet til underliggende etasje. Dette strides utbyggerne og 

politikerne/administrasjon om idag. 
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16. mars kl. 19:47 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Til Tom: Riktig, Arbeiderpartiets innspill inneholder ikke noe om økonomien ved å bebygge fjerde etasje. 

Utbyggerne selv har imidlertid gitt klart uttrykk for at disse leilighetene vil ha stor betydning for økonomien i hele prosjektet. Man 

antar vel at det vil være spesielt attraktive leiligheter og da blir vanligvis prisen deretter. Håper dette er sånn noenlunde greit 

forklart. 

16. mars kl. 19:53 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Men det blir fortsatt fire etasjer. Det bør ikke Risør akseptere!!!!! 

16. mars kl. 20:33 · LikerLiker ikke ·  

Oddvar Mykland Tror de fleste har forstått at du mener det. 

16. mars kl. 21:12 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Har akkurat hatt en hyggelig kveld med arkitektene som har tegnet bebyggelsen på Askøy. (Bildet på toppen 

av denne tråden) Akkurat samme utfordringer som i Risør gitt. Prosjektet er overlatt ny utbygger, så de freser vel noen blokker 

igjennom her også.. 

16. mars kl. 21:34 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Og med nye utbyggere endres gjerne forutsetningene, og strikken strekkes..... 

16. mars kl. 21:39 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Hvis det ikke blir bygget noen fjerdeetasje, blir ikke da tredjeetasje den ettertraktede toppetasjen? Jeg er 

selfølgelig mot fjerde etasjen, og mener viktigheten av den er overdimensjonert. Ved å fokusere på denne ( for de fleste) 

"irriterende" fjerdeetasjen, så blir fokus lett flyttet vekk fra de andre tingene som bygningene og bygningsmassens utforming 

(flate tak osv.) og plasering. Kanskje det å "ofre" fjerdeetasjen ikke er så fatalt for utbygger hvis man kan beholde resten som 

det er. Kanskje det til og med ville være "klok" "strategi". 

16. mars kl. 21:39 · LikerLiker ikke ·  

Tom Nordahl Det er jo MULIG at utbygger kjenner til utrykket: " Du kan vinne mange meter ved å fire en tomme" :-) 

16. mars kl. 22:28 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Kanskje ting til ettertanke for Risørs orfører,politikere og innbyggere: 

http://www.youtube.com/watch?v=BcJMM2YExlE 

 

Riksantikvaren orienterte fylkestinget i Buskerud  

17. mars kl. 11:28 · LikerLiker ikke · 2 

Siri Ingeborg Harsem Jaaaaa! 

17. mars kl. 11:31 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Kungälv Kommune hadde sin "Holmen" i Marstrand. Se hva de gjorde "over fjorden for Risør": 

http://www.byen.org/sverige/marstrand/hedvigsholmen.html 

 

Byens Fornyelse - Hedvigsholmen i Marstrand  

www.byen.org 
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Hedvigsholmen var opprinnelig en holme, men har med tiden blitt bygget sammen me...d fastlandet. Havneområdet her var i 

lang tid viet verftsindustri, før tomten ble liggende brakk. Den nye bebyggelsen er organisert i kvartaler avgrenset av gater, torv 

og plasser, og representerer en videreutvikling av ...Vis mer 

18. mars kl. 20:46 · LikerLiker ikke · 4  

Tom Nordahl Det er flott og se at både motstandere og tilhengere av den eksisterende utbyggingsplanen for Holmen er enige 

om at det hadde vært fint med en realistisk 3D represantasjon av utbyggingen, og at det er av stor viktighet at dette blir gjort for 

å få et realistisk bilde av situasjonen. Det er vel også hevet over tvil at Holmen er å anse som en sentral del av Risør sentrum 

og en viktig del av bybildet. Alle synes også å være enige om at bebyggelsen på Holmen skal være i samklang og harmoni med 

den eksisterende bebyggelsen i sentrum, og at vi ønsker et resultat som både vi og kommende slekter kan være stolte av. 

Risør er en nasjonal kulturarv. INGEN ANDRE tidligere bygge prosjekter i Risør har vært så viktige for Risørs fremtidige 

utseende som Holmen utbyggingen. Ingen i Risør inkludert komuneadmenistrasjonen og folkevalgte har heller vært med på eller 

har erfaring fra noe lignende, og det viler et stort ansvar på deres skuldre 

Det ville etter min mening være svært arrogant og respektløst overfor byen og kommende generasjoner hvis ikke alle involverte 

rådspurte, lyttet til og dro nytte av den beste ekspertisen som var å oppdrive både regionalt og nasjonalt angående utbyggingen 

bygningsmassens utforming. Først da kan innbyggere og admenistrasjonen med handa på hjertet si: “ Vi gjorde vårt beste”. 

18. mars kl. 23:27 · Liker ikkeLiker · 6 

Erling Okkenhaug Det blir nok ingen 3D-presentasjon Tom, vi har mast for mye.... 

19. mars kl. 15:37 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det hører visstnok med til historien at nye arkitekter tegner triste blokker også her... 

29. mars kl. 14:28 · LikerLiker ikke 

Knut Henning Thygesen Men i Kragerø, med min gode tidligere ordførerkolega Preben fra Høyre har de på ett av de sjønære 

"bytransmisjonarealene" (jålete, forledende ord) gått den andre vegen. Der er et "modernistisk" blokkprosjekt forlatt, og ny, lokal 

arkitekt har kommet inn og presentert en arkitektur som hensyntar mer den lokale byggeskikken. Et skritt i riktig retning. Fra før 

er som kjent både Napertomta og Kjerkebukta m.fl. tegnet med høye blokker som skygger for husa bak til stor lokal protest. Men 

tross alt; Høyrekommunen har ikke fritatt dem fra boplikt, bare mindre deler. Det er fordi de vil styrke bosettinga i sentrum at de 

opprettholder boplikten. 

30. mars kl. 20:22 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Om arkitektur og respekt for historiske kvaliteter: 

 

Tommy Sørbø 

 

De dødes ytringsfrihet 

 

I fjor vår brant et av hovedverkene i norsk rokokkoarkitektur, Østre Porsgrunn kirke, ned til grunnen. De siste åra har mange 

uerstattelige kulturminner brent opp her i landet, og nesten hver gang skjer dette: Et flertall av lokalbefolkningen pluss en og 

annen ildsjel ønsker seg en rekonstruksjon av det gamle, mens de fleste arkitekter, byplanleggere, politikere og kulturarbeidere 

vil bygge nytt. Diskusjonen rundt slike saker har stor prinsipiell interesse, og handler til syvende og sist om ytringsfriheten. Dette 

er mitt forsøk på å imøtegå de vanligste argumentene mot gjenoppbygging av kulturminner som er gått tapt ved slike 

katastrofer:  

 

 

1) 

Vi må bygge tidsmessig arkitektur. 

 

Svar: 

Utsagnet er en selvmotsigelse. Tidsmessig arkitektur betyr rett og slett bare den arkitekturen som tiden ønsker seg. Ønsker 

tiden seg en arbeidskirke i betong av Snøhetta, så er det tidsmessig arkitektur, og ønsker tiden seg en rekonstruksjon av et 

1700 - talls bygg, vel, så er det tidsmessig arkitektur. 

 

 

2) 

Det gjelder å lytte til fagfolk og arkitekter, ikke la seg styre av populistisk nostalgi og følelser. 

 

Svar: 

Arkitektur er ikke primært til for arkitektene, men for brukerne av arkitekturen. Det vil si de fleste av oss. Undersøkelser fra 

mange land i Europa viser at bortimot to tredjedeler av brukerne ønsker seg en annen arkitektur i det offentlige rom enn det 
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arkitekter, politikere og byggherrer foretrekker. At ikke brukerne har større innflytelse over noe som er med på å styre deres liv, 

er et demokratisk problem i dagens samfunn. 

 

3) 

Et nytt bygg kan bli en spennende utfordring for dagens arkitekter. 

 

Svar: 

Arkitekters kunstneriske selvrealisering er ingen rettighet, særlig ikke når det involverer andre. Kunstarter som teater, film, 

musikk, billedkunst og litteratur er noe vi mer eller mindre frivillig utsetter oss for. Mens et byggverk som skal stå i det offentlige 

rom i mange år, er noe vi må forholde oss til om vi vil eller ei. Arkitektene burde derfor ha et langt større samfunnsansvar enn 

andre kunstnere. 

 

4) 

En rekonstruksjon kan aldri bli det samme som originalen. 

 

Svar: 

Nei, ikke fysisk forstand. Men de fleste av oss har ingen problemer med å akseptere en reproduksjon av et maleri. Hvorfor 

skulle ikke også dette kunne gjelde et byggverk? Ikke minst tatt i betraktning av at dette byggverket ellers ville være borte for 

bestandig. Det finnes mange gamle bygg der så store deler av bygget etter hvert er skiftet ut, at det knapt er noe igjen av 

originalen. men uten at dette er til hinder for opplevelse av byggverket. Strengt tatt er mesteparten av Norges 

nasjonalhelligdom, Nidarosdomen, ikke noe annet enn 1800- og 1900- tallets forsøk på å rekonstruere en kirke fra 

middelalderen som man ikke helt vet hvordan så ut. Burde vi latt være å bygge den opp igjen? 

 

5) 

Kopiering av gamle bygg representerer en estetikk som hører hjemme i Disneyland og Las Vegas: 

 

Svar: 

Disneyland og Las Vegas lager ufullstendige kopier av, eller parafraser over bygg og byggningsmiljøer som allerede eksisterer. 

En pietetsfull rekonstruksjon av et kulturminne som er gått tapt, er noe annet. Både i sentral-Europa og i Italia finnes det mange 

eksempler på at kulturminner er blitt bygget opp igjen etter at de har vært utsatt for brann og krig. Deler av Dresden har blant 

annet blitt gjenreist med norsk hjelp. I 1992 ble det kjente landemerket Holmenkollen kapell i Oslo påtent. Det brant ned til 

grunnen, men ble etter et sterkt folkelig engasjement (og med støtte fra kongefamilien) rekonstruert. Selv Veneziacharteret, 

arkitektorganisasjonenes og kulturmyndighetenes internasjonale rammeverk for bevaring og restaurering av historiske 

bygninger, åpner i dag for rekonstruksjoner av viktige og uerstattelige kulturminner som er gått tapt. Vi har så få gamle 

monumentalbygg fra 1700-tallet igjen, at når et av dem brenner bør og må det erstattes av en rekonstruksjon. 

 

6) 

Gamle kirkebygg er som regel ufunksjonelle i forhold til de krav vår tid setter. 

 

Svar: 

Å reise et monumentalbygg til noen hundre millioner kroner for et usynelig vesen (Gud) er i utgangspunktet ikke videre 

funksjonelt. Religionens kjerne er og blir irrasjonell og mystisk. Dette gjelder særlig innefor den postmoderne religiøsitet som 

preger vår tid. Man kan like det eller ei, men mange dagens kirkegjengere er ikke nødvendigvis ute etter sannheten, men 

skjønnheten. De søker kirkerommets stemningsfulle historisk atmosfære og følelsen av felleskap med fortidens slekter. For 

kulturkristne er rett og slett skillet mellom museum, gudshus og konsertlokale mer flytende enn før. Jeg er overbevist om at et 

gammeldags kirkebygg, originalt eller rekonstruert, ivaretar dette på en bedre måte enn mesteparten av samtidens arkitektur. 

Problemet med samtidsarkitekturen er at den i all hovedsak fremdeles 

bygger på funksjonalismens materialistisk-vitenskapelig menneskesyn, som sier at det praktiske og funksjonelle er viktigere enn 

behovet for mening og kontinuitet. Det er et faktum at gamle kirkebygg er mer etterspurt ved brylluper, dåp og konserter enn det 

nye kirkebygg er. 

 

7) 

Da kulturminnet i sin tid ble reist var det et moderne byggverk. 

 

Svar: 

Det er riktig, men de fleste bygg som er eldre enn funksjonalismen, var aldri redd for å etterlikne andre bygg og stilarter. Da for 

eksempel Østre Porsgrunn kirke sto ferdig i 1761 var den full av søyler, arkader, kapiteler og andre klassiske detaljer, som 

strengt tatt hørte hjemme i antikken. For ikke å snakke om universitetsbygget på Karl Johans gate fra 1852, som rommer en hel 

tempelfasade. Arkitekturen før 1930 tok hensyn til historien, arkitekturen etter 1930 frykter historien. 

 

8) 

Å kopiere fortiden er en fallitterklæring i forhold til vår egen tid. Det er kulturell impotens. Hva vil fremtiden tro om oss? 

 

Aldri har en tidsepoke lagt igjen mer spor etter seg enn det vi gjør akkurat nå. Vi bygger og bygger, og det i et språk som mer 

eller mindre unisont sier: Se, vi er naturens og historiens seierherrer! Har vi mot nok til å la flere av fortidens byggverk få stå, og 

kanskje til og med bygge noen av dem opp igjen, vil ikke fremtiden le av oss. Den vil si: ”For en sjenerøs epoke som tålte 



motsigelser. De praktiserte ytringsfriheten.” For et bygg som får stå i fred en stund, blir til slutt et sted der de døde kan få slippe 

til. Der de kan romstere, spøke, mumle og hviske fram sine utidsmessige budskap, og la nye slekter få innse at det finnes mer 

enn én måte å være i verden på. 

1. april kl. 08:08 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 5 

Tom Nordahl Erling Okkenhaugs innlegg (Om arkitektur og respekt for historiske kvaliteter) der han henviser til Tommy Sørbøs 

velskrevne artikkel: “De dødes ytringsfrihet” er absolutt til ettertanke for alle som er engasjert i det arkitektoniske utrykket på 

Holmen utbyggingen. Det som fremdeles forundrer meg er at byens ledende politikere ikke har noen troverdige aregumenter 

som underbygger deres valg i den største forandringen i byens “ansikt” siden 1861. De hevder at dagens arkitektoniske utrykk 

av Holmen er FLOTT, KJEMPEFINT OG MODERNE. De hevder også at utbyggingen vil være til stor BERIKELSE for byen, og 

at det vil skape PERMANENTE ARBEIDSPLASSER og STYRKE BYENS HANDELSNÆRING .Det er greit å ha slike meninger, 

men det bør vel kunne forventes av byens ledende politikere at de etter BESTE EVNE forsøker å unnderbygge sine påstander 

med troverdige aregumenter?. Hvis ikke, så vil det jo se ut som om de handler på “impuls” på samme måte som om man 

handler en ny “dings” (“ den var så “tøff” jeg måtte bare ha den” Det kalles etter min mening for “gambling”) Det forventes oftest 

av partienes medlemmer at de er “loyale” til ledelsens valg, men det kan da ikke være slik at partiets medlemmer ukritisk følger 

lederen i likhet med medlemmene i en ytterligående sekt der det ikke stilles spørsmål ved “herrens ord” men blindt stoler på at 

lederen er “veien,sannheten og livet” Vi har andre utbygginger i nærheten i form av for eks.hyttefelt som må kunne brukes som 

sammenligningsgrunnlag til Holmen utbyggingen. Hvor mange permanente arbeidsplasser har for eks. disse prosjektene 

fremskaffet, og hvor mye har de til nå styrket handelsnæringen? Hvis jeg var medlem av et politisk parti, så ville jeg sette pris på 

å få svar på dette. Det ville vise at ledelsens valg var basert på overveide og gjenomtengte handlinger og ikke rent 

“bondefangeri” 

4. april kl. 12:19 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug – Seksjonens bekymring går ut på at forslaget representerer en arkitektur som framstår som betydelig mer 

skjematisk og stivbeint enn det som opprinnelig var lagt ved reguleringsplanen. Dette skriver lederen for kulturminneseksjonen i 

Aust Agder Fylkeskommune, Thomas Hirsch. Uttalelsen er knyttet til Holmenprosjektet og det første byggetrinnet. Det er som 

kjent dette bystyret skal ta stilling til førstkommende torsdag. Samtidig tilføyer Hirsch at forslaget, slik han vurderer det, ikke 

reflekterer den variasjonen som er i arkitekturen og i den bebyggelsesstrukturen som preger bykjernen i Risør. Han tilføyer 

imidlertid at utbyggernes beslutning om å redusere omfanget av en fjerde etasje på byggene representerer en forbedring i 

forhold til det som tidligere er vist på rammesøknaden. 

Som kjent har utbyggerne besluttet at det nå kun er tre bygg som skal bli utstyrt med en fjerde etasje. Men om 

kulturminnevernsekskonen i fylkeskommunen har meninger om arkitekturen, er det også klart at det ikke er mulig å hevde at 

reguleringsplanen sier nei til den type arkitektur som er innbakt i forslaget fra arkitekt Petter Bogen. Dette fordi 

reguleringsplanen i utgangspunktet var romslig. Noe som også tidligere er understreket av det forrige arkitektfirmaet som var 

engasjert i forhold til Holmenprosjektet. Derfor har kulturminnevernseksjonens leder Thomas Hirsch nå konkludert med at 

forslaget til arkitektonisk utforming vurderes å ikke være i strid med reguleringsplanen. Samtidig er han imidlertid klar på at de 

arkitektoniske utfordringene kunne vært løst på en annen måte. Eller som han skriver: “Det vurderes likevel som beklagelig at 

bebyggelsen er gitt en arkitektonisk utforming som oppleves som en kvalitets forringelse i forhold til de skissene som fulgte som 

vedlegg til reguleringsplanen.” Hirsch skriver i den forbindelse at han sterkt oppfordrer søkeren til å bearbeide tegningene når 

prosjektet skal detaljutformes. “Målsettingen bør være å få inn noe av den variasjonen som preger det utkastet som fulgte 

reguleringsplanen”, skriver han i sin konklusjon. 

24. april kl. 06:41 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Riksmedia fatter interesse for Holmenutbyggingen: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Risor-kan-fa-sin-

egen-barcode-6814268.html 

 

Risør kan få sin egen «barcode»  

www.aftenposten.no 

Den verneverdige trebyen Risør planlegger å bygge 130 moderne leiligheter og et ...hotell midt i innseilingen til byen. Torsdag 

kveld skal bystyret ta stilling til saken. Vis mer 

25. april kl. 19:15 · LikerLiker ikke ·  

Sverre Torjussen Bekymring fra det ganske land står å lese. Vi får håpe politikerne starter en ny prosess med blanke ark og 

vedtar å legge planen ut på ny høring og ikke forhaster seg. Viktig at særlig motstanderne av planen tropper opp i bystyresalen 

imorra. Det kan være tunga på vektskålen. Og lobbying er lov. Vi krysser fingre og tær for et positivt utfall og at man finner 
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hverandre på tvers av partigrenser:) Ref "«Sovjetisk planlegging» har Riksantikvaren kalt den utbyggingen som nå planlegges i 

Risør. Også Fylkeskommunens kulturminneavdeling har kommet med klar kritikk." 

25. april kl. 19:42 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Får følge tråd da: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150685759581752&set=a.109031416751.106166.528506751&type=1&theater 

 

Veggbilder  

Debatten om Holmenutbyggingen i Risør er visuelle samtaler. Billedkunstneren Chr...istopher Robin Rådlund ble opprørt da jeg 

viste han Bogen-blokkene og tilbød seg å illustere hvordan en oppbrudt byggestruktur kunne ta seg ut på denne sentrale tomta i 

den vakre sørlandsbyen. Hans akvarell viser først og fremst en tenkemåte: Variert bebyggelse som Risørsamfunnet har 

økonomi til å bygge selv, uten innblanding av rå eiendomsspekulanter. En bebyggelse som innbyr til et mangfold av brukere i 

motsetning til den monokultur av ferieboliger man nå prøver å selge seg til. Et slikt bilde burde være utgangspunkt før 

planleggere tar tak. Rådlund er ikke arkitekt og tør derfor antyde bygninger i mange forskjellige stiluttrykk. Man behøver ikke like 

akkurat dette forslaget, men tenk om Holmen kunne bli en del av Risør med samme mangfold og variasjon som resten av byen, 

både når det gjelder bebyggelsesmønster og funksjoner.Vis mer 

Av: Erling Okkenhaug 

25. april kl. 19:58 · LikerLiker ikke · 10  

Erling Okkenhaug Det er noe som heter å bråsnu, for eksempel hvis du kjører inn på motorveien i feil kjøreretning, 

Risørsamfunnet kan bråsnu... 

25. april kl. 22:25 · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme Men er det realistisk? Jeg tviiler.....men det hadde vært en fantastisk flott 50 års presang........:-) :-) 

25. april kl. 22:49 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Man skal aldri slutte å tro Ruth - se filmen Værekraft på NRK2 onsdag 2.mai klokken 23.20... 

25. april kl. 22:52 · LikerLiker ikke · 2 

'Tom Nordahl Det så ut som om det viktigste argumentet som kom frem under bystyrebehandlingen av utsettelsesforslaget var 

at forkjemperne fryktet for at en utsettelse ville bli for kostbart for utbygger. Hvis jeg ikke er helt feil, så er utbygger knyttet til 

Backegruppen. Dette er en ganske så solid aktør i boligmarkedet, jeg tror nok de ha "litt på bok" Her er litt om Backegruppen og 

hva de selv hevder å stå for:"BackeGruppen er et av Norges største entreprenørkonsern med rundt 900 ansatte. Selskapene er 

lokalisert i Østlandsområdet og på Vestlandet. Hovedkontoret er på Telenor Arena, Fornebu. BackeGruppens 

forretningsvirksomhet er delt inn i tre områder: Entreprenørvirksomhet,Prosjektutvikling og 

EiendomsforvaltningEntreprenørvirksomheten består av elleve selvstendige entreprenørselskaper, et murmesterfirma og et 

maskinutleieselskap. Alle selskapene i gruppen eies av morselskapet AS Backe. De etiske retningslinjene til selskapet er: Faglig 

dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner preget BackeGruppens omdømme. Dette er en del av vår kultur. I 

BackeGruppen lar vi følgende grunnprinsipper prege våre handlinger:Positiv verdiskapning- Vi skal oppnå resultater og skape 

verdier gjennom egen dyktighet, ikke ved misbruk av makt eller ved å utnytte andres svakheter.Retten til å velge- Etikkens 

største trussel er at 'alle andre gjøre det'. Vi skal aldri gå på akkord med vårt eget verdigrunnlag.Økonomi:BackeGruppen 

oppnådde i 2010 en omsetning på 2,35 milliarder kroner, et resultat før skatt på 93,6 millioner kroner, og en resultatmargin på 

4,0%. BackeGruppens fokus har alltid vært på inntjening fremfor volum. Konsernet har i dag en solid plattform, og frihet til å 

gjøre de strategiske valgene man selv ønsker." 

for ca. ett minutt siden · Liker. 

30. april kl. 00:06 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Store ord og fett flesk.. "Etikkens største trussel er at alle andre gjør det"? 

30. april kl. 07:01 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 
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Tom Nordahl Jeg vet ikke hvordan slike konsern som Backegruppen opererer, men siden de har sitt eget murermester 

firma,maskinutleieselskap og entrepenørselskaper, så vil det vel kanskje ikke skape så mange håntverksmessige 

arbeidsplasser lokalt i byggeperioden ? 

30. april kl. 08:00 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Det er tydelig endel medlemmer her på Risørtanken som ønsker seg et diktatur... 

30. april kl. 09:15 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Løvenskiold Eiendom ser også ut til å være med i Holmen prosjektet, og det ser ut som at de kan hvis de vil: 

http://www.lovenskiold.no/Eiendom/Portefolje/ 

 

Portef&#248;lje - Løvenskiold  

www.lovenskiold.no 

Informasjon om Løvenskiold konsern og virksomhetsområder. 

30. april kl. 10:12 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Kjære Kim Andor, forskjellen på et diktatur og et demokrati er at io et demokrati er det lov å forsøke å påvirke, i et 

diktatur må man bare godta det myndighetene bestemmer! 

30. april kl. 16:05 · LikerLiker ikke · 2 

Mari Nymoen Nilsen dette var rett og slett et nydelig bilde, og implisitt ligger både tradisjon, interesse, arkitekturhistorie og 

videreføring. Jeg ble glad av å se på det, i motsetning til visse andre bilder den senere tida...ser ut som treverk i variasjoner i 

tillegg, som Kebony som eldes på en fantastisk måte. Ja til videreføring av trehusbegrepet også! 

1. mai kl. 20:20 · Liker ikkeLiker · 3 

Lars Andreas  Erling Okkenhaug; jeg er uenig i mye av det du presenterer i dine mange innlegg her i Risørtanken. Men med 

utgangspunkt i estetikk syns jeg dette var et veldig godt eksempel på arkitektur som kunne tatt seg godt ut på Holmen. 

Spørsmålet er bare; er du og dine følgere klar for å kjempe dere gjennom 6 år med debatt, planlegging og byråkrati for å få satt 

DIN visjon ut i livet? Jeg mener dette prosjektet handler om så mye mer enn hvordan Holmen vil SE ut fra vannlinjen, det 

handler om å skape noe i Risør. Skape noe som KAN tilføre Risør by noe positivt. Skape noe som KAN medføre at noen flytter 

til Risør, eller tar med barna dit på ferie og gir dem en tilknytning til byen. Det KAN føre til at noen tenker; "her var det flott, og 

jeg har jo en bedrift jeg kan ta med meg til Risør og skape arbeidsplasser." Og før du svarer at her er det jo bare KAN, KAN, 

KAN; vel, det er kanskje det beste Risør KAN håpe på akkurat nå, at byen ikke blir en tema-park for godt-voksne, men en by 

med en bærekraftig utvikling som vi som ikke lenger bor der i mangel på arbeidsplasser kan ha et håp om å en dag flytte tilbake 

til og være med på å utvikle byen videre. Butikker stenger, bedrifter går konkurs, de unge flytter vekk og NOEN av de som er 

igjen krangler om utseendet på hva som skal bygges der noe stygt ligger i dag. 

6. juni kl. 14:51 · LikerLiker ikke · 4 

Tom Nordahl Å "skape" noe kan være så mangt. Det prates ofte om å "skape verdier" Et eksempel som kanskje ilustrerer dette 

med å skape verdier er om menneskene som bodde i flotte naturomgivelser med en århundre gammel skog som folk elsket å gå 

tur i, alle hadde glede av den. En "driftig fyr" mente at det å bare gå tur for å nyte skjønnheten var for late folk, nei, her måtte det 

"skapes værdier". Resolutt hugde han hele området flat som en ørken og solgte tømmeret til en god pris som han la i sin egen 

lomme. Kjempestolt over at han hadde skapt "værdier". 

6. juni kl. 22:43 · LikerLiker ikke 

Lars Andreas  Tom Nordahl: Risør er en flott by, det er det ikke tvil om. Men Risør bør ikke bare være en "skog" (les: tema-park) 

som er fin å gå tur i. Risør er en by, og i byer skal det bo mennesker. Og for å vende tilbake til hovedpoenget i innlegget mitt 

over her; alt som kommer fra de mest høylytte motstanderne av dette prosjektet later til å dreie seg om hvordan Risørs politikere 

har nå har vedtatt "estetisk-selvmord". Heldigvis er det mange nok som mener det motsatte og som er positive til det som skjer. 

Når det gjelder historien du forteller, så syns jeg du bommer totalt i forsøket på å trekke paraleller til det som skjer på Holmen. 

Du har jo åpenbart vendt deg til industrihallen og krana på Holmen, hvis dette er en del av "skogen" din, så skjønner jeg jo 

frustrasjonen. Blir det virkelig så vanskelig å vende seg til at det er lys i vinduene på Holmen tror du? Eller handler det om at nå 

skal det endelig bygges noe, men "det var ikke akkurat DET vi ville ha". Og for å referere til han driftige fyren som puttet penger 
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i egen lomme; Ingen kommer til å bygge så mye som en utedo i Risør uten å tjene på det, hvis de tør å sette igang prosessen 

da... 

7. juni kl. 02:36 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl  :-) 

8. juni kl. 17:01 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Det jeg mente Lars Andreas er at det å "skape værdier" kan forstås på flere måter. Noen er kortsiktige, og noen er 

langsiktige. La oss "legge kortene på bordet". Holmen prosjektet er "business" . Det er ment å gi profitt. Mest mulig intekter i 

forhold til utgiftene. Utbygger er ikke en idealistisk organisasjon som har som oppgave å drive med byutvikling. Hovedoppgaven 

er å tjene penger. Nå er det selvfølgelig ikke noe galt i det. Det er ingen skam og tjene penger, og jeg er IKKE imot utbygging på 

Holmen, men det er ikke til å komme fra at Holmens plasering i bybildet gjør at denne utbyggingen vil forandre byens "ansikt" for 

uoverskuelig framtid, og jeg mener det er verdt å tenke på at denne utbyggingen vil gi svært langsiktige konsekvenser.Nå kan vi 

selvfølgelig "drite i det", men er det ikke lurt å tenke gjennom hva vi gir videre til kommende slekter?. 

8. juni kl. 19:38 · LikerLiker ikke · 1 

Lars Andreas  "Verdiskaping" kan forstås på flere måter, det er helt klart. Jeg syns bare det var en upassende fremstilling i 

denne sammenheng. Det er beklagelig at det ikke har kommet tydeligere frem for deg med flere, at initiativet bak 

Holmenutbyggingen ikke kommer av et begjær for profitt, men en idé om å kunne tilføre Risør noe godt. Et positivt tiltak i bunn 

og grunn. Og nei, det er ikke skam at noen etter mange års knallhard jobbing for å få til noe får betalt. Jeg kjenner igjen 

holdningen om at "noen har kommet utenifra for å ødelegge Risør". Det tror jeg er helt feil (særlig med en Risørmann i spissen, 

en ganske idealistisk én). Når det er sagt, det er overhodet ikke vanskelig å sette seg inn i forsvaret av byens "ansikt". 

Byggingen er MENT å gi langsiktige konsekvenser, av POSITIV karakter, og at det er "tenkt på" er det vel liten tvil om. Det vel 

er så gjennomtenkt som et byggeprosjekt kan bli. Ved søk på AAB kan man se at de begynte å presentere artikler om 

utviklingen av Holmen i juni 2005. Det er 7 år siden. Og allerede før dette var det jobbet lenge med å gjøre noe med Holmen. 

Snøhettas mulighetsstudie mottok slakt i Risør, og man måtte finne noe annet. I all denne tid har samtlige seriøse forslag blitt 

vurdert, med arkitektkonkurranser og et nesten uutholdelig fokus på detaljer som det jo bør være i Risør. Debatten har vært 

vidåpen med folkemøter og en presse som lar absolutt alle slippe til uansett om de måtte ha to tettskrevne sider med eder og 

galle å lire av seg. Og det er bra! For det skal godt gjøres å komme inn i det som er igjen av denne debatten og hevde at det har 

blitt tatt snarveier og at det ikke har blitt "spilt med åpne kort". Jeg har fått med meg at noen er bekymeret for at de ikke har blitt 

hørt; etter det jeg har hørt er det nettopp disse det jeg har hørt mest av. Det er synd, for det er mange positive røster der ute 

som burde vært tydeligere. PS: Beklager utstrakt bruk av " " og ( ) 

søndag kl. 01:00 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr At tanken er å skape noe bra på Holmen tror jeg på, men det som nå foreligger vil ikke tilføre Risør noe positivt på 

det arkitekttoniske planet. For meg som er vokst opp i Oslo er ikke blokker ala Oslos mange drabantbyer hverken nyskapende 

eller moderne arkitektur. Derfor vil jeg fortsatt bruke krefter på å jobbe for at vi tilslutt ender opp med noe som vil kunne tilføre 

byen noe bra. 

søndag kl. 12:58 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Lars Andreas. du skriver Sitat "Det er beklagelig at det ikke har kommet tydeligere frem for deg med flere, at 

initiativet bak Holmenutbyggingen ikke kommer av et begjær for profitt, men en idé om å kunne tilføre Risør noe godt." Sitat 

slutt. Mener du at Backegruppen og Løvenskjold eiendom ( som er hovedaktørene her)har et fundament som er basert på en 

idealistisk tanke der fortjeneste kommer i andre rekke, og hovedoppgaven er bevare og forbedre Risørs særpreg som en av 

Europas best bevarte trehusbebyggelser? 

søndag kl. 14:30 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Hadde du Gro Øymyr vokst opp på Oslo vestkant hadde du da argumentert på samme måte.. 

i går kl. 08:58 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Kim Andor, jeg ER vokst opp på Oslo vestkant. Og venner og familie fra Oslo vest og Bærum reagerer på samme 

måte, og de er vel egentlig i segmentet for potensielle kjøpere av leilighet på Holmen. 

for 16 timer siden · LikerLiker ikke · 4 

Tom Nordahl  ;-) 

for 16 timer siden · LikerLiker ikke · 1 

Mari Nymoen Nilsen latterkrampe 
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for 16 timer siden · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Noen som vet om Risør Kommune har samtaler med Riksantikvaren om utforming av bebyggelsen på 

Holmen, slik det ble "ønsket" i AP's vedtak..? 

for 9 minutter siden · LikerLiker ikke 

Nederst i skjemaet 

 

 

Holmensaken har nådd riksmedia.  

risor.rv.no 

I en større artikkeli Aftenposten skriver kulturjournalist Kaja Korsvold om Holmenutbyggingen under overskriften "Risør kan få 

sin egen barkode". Tideligere har den kulturpolitiske ukeavisa Dag og Tid omtalt prosjektet i lite flatterende ordlag 

Øverst i skjemaet 

 

LikerLiker ikke · · Ikke følg innlegget lengerFølg innlegget · Del · 26. april kl. 08:09 

 

Karl-Erik Holmquist, Åsta Hegdahl, Tom Nordahl og 2 andre liker dette. 

 

Gro Øymyr Så får vi håpe at et flertall av Risørs politikere lar seg påvirke til å gjøre et riktig valg i dag..... Det er jo ikke slik at når 

vi har valgt politikere så er vår mulighet til å påvirke over, det bare virjer sånn...... 

26. april kl. 09:11 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Helt enig Gro, selv om de er folkevalgte, har også folket fortsatt påvirkningskraft . Man skal aldri gi opp, 

det er vi som står for kvalitetsikringen av arbeidet de gjør. 

26. april kl. 11:06 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Vibeke Jensen Simonsen Hva skal Risør med et hotell i tillegg til det idylliske Risør hotell? Hva slags planlegging er dette? Ikke 

for at hvert bygg blir som lavblokk. Hadde holdt med 2 etasjer.:) Er selv en av intressentene på dette prosjektet, men har vel 

egentlig mistet troen på at det noen gang blir bygget noe som helst der........Dette har tatt tid, gitt:) Min kjæreste og jeg får nøye 

oss med å ferie der nede:) 

26. april kl. 11:27 · LikerLiker ikke · 1 

Paal Eckhoff Salvesen Siterer fra punkt tre i vedtektene for Risørtanken: 3. Utlevering eller hets av personer skal ikke finne sted, 

og RISØRtanken har lav terskel for hva vi aksepterer av dette. Hold diskusjonen på sak, ikke person. Brudd på dette vil enkelt 

kunne bety utestengelse fra gruppen. Jeg karakteriserer dette som hets, enkelt og greit. Kommentarene vil bli fjernet. 

26. april kl. 15:49 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Så lenge Rødt sitter i kommunestyret og de bruker Risørtanken som forum for å fremme sine saker må de 

tåle kritikk for at de prøver å bygge opp sitt lille "Kristiania" i Risør. 

26. april kl. 16:09 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Vi bruker vel ALLE Risørtanken til å fremme våre "saker" Kim Andor? 

26. april kl. 16:15 · LikerLiker ikke · 4 
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Simen Munter paal eckhoff salvesen - fint at du går igjennom og sletter innlegg som ikke bør være her. Det hadde vært fint om 

flåsete kommentarer som "påan igjen" , "været blir fint" eller ovenstående om "Kristiania" også ble vurdert - hjelper vel lite på 

debatten. Dette er viktig for byen, og uansett utfall så er det noe som våre etterkommere vil måtte leve med så det er viktig å få 

en debatt som medfører at grunnlaget for vedtaket blir så godt som mulig. 

26. april kl. 17:10 · LikerLiker ikke · 6 

Kim Andor Stiansen Det er svært betenkelig at Risørtankens politiske innlegg sensureres av personer som selv er AP politikere 

og som samarbeider med Rødt. 

26. april kl. 17:19 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Hvorfor bruker ikke de andre politiske partiene Risørtanken til å diskutere sine saker, eller delta i pågående 

debatter? Det blir litt søkt å anklage debattdeltakere for deres politiske tilhørighet. 

26. april kl. 17:30 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Vell Kim Andor, Jeg synes de klarer seg bra. Jeg har fulgt med på Risørtanken såpass lenge at jeg er overbevist 

om at de som "styrer" dette har vært "fly forbanna" over enkelte innlegg, og at enkelte av disse innleggene slett ikke har 

gjenspeilet deres syn for å si det mildt, men de har altså latt det stå. Nå er det vel også slik at vi ALLE heller i en eller annen 

politisk retning, så jeg anser det som (etter min mening) nærmest umulig å finne noen som er helt nøytrale. Risørtanken er ikke 

perfekt, og vil nok heller aldri bli det, men den er etter min mening like god som noe annet på nettet. 

26. april kl. 17:36 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Ingen tvil om at Rødt ved Knut Henning Thygesen er den som virkelig har stått på for å få til noe bedre enn 

det som foreligger. Sjelden flink til å fokusere på sakens kjerne og at spillereglene nå er endret ved at både hotellplanene er ute 

og at alt nå er forvandlet til ensartede ferieleiligheter. Les gjerne også Toms innlegg sammen med to bakgrunnsvideoer. Håper 

politikerne legger prestisjen til side og finner sammen, tverrpolitisk. Husk møt opp i bystyresalen - gjerne med plakater og andre 

visuelle symboler. Kan jo være smart å dele ut flyveblad for å vise hvor viktig denne saken er for Risørs fremtid og renomme. 

http://mydream99.wordpress.com/2012/04/15/skal-risor-tilpasse-eller-markere-seg/ 

 

Skal Risør tilpasse eller markere seg?  

mydream99.wordpress.com 

Holmenutbyggingen vil kanskje snart bli en realitet. Det du og alle andre både i... og utenfor Risør da vil bli vitne til er den 

største historiske forandringen i Risørs ansikt siden 1861 – ...Vis mer 

26. april kl. 17:38 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Holmensaken er et poliitisk makkverk som de ansvarlige politikerne selv må rydde opp i. Det viser bare 

innlegget i Aftenposten. 

26. april kl. 17:42 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Det er jeg enig med i, men kanskje vi kan hjelpe dem litt på veien..... 

26. april kl. 17:54 · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Risørtanken er Gro Øymyr blitt et sted hvor AP og Rødt regjerer. Andre politiske partier anser nettstedet for 

useriøst fordi andre politiske meninger blir sablet ned. 

26. april kl. 17:56 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Jeg er redd de har rotet seg ut i politisk "kvikksand" Gro. 

26. april kl. 18:14 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Jeg er nok ikke så opptatt av politisk tilhørighet som deg Kim men hva man har på hjertet. Ikveld står mye på 

spill. Så håper man kan finne hverandre på tvers av prestisje og partigrenser. En god ide er like god uavhengig av evt politisk 
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ståsted. Du er jo en friluftsmann selv, Kim, kanskje, og setter pris på Risørs kvaliteter. Og det er jo noe jeg synes dere må være 

stolte av. For meg er det uinteressant hvilket parti du stemmer:) 

26. april kl. 18:15 · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr Dersom andre politiske partier ikke deltar fordi de føler seg sablet ned, så er det kanskje fordi de ikke har så sterke 

og overbevisende argumenter for sitt syn. Det viktigste argumentet som kom frem under bystyrebehandlingen av 

utsettelsesforslaget var frykt for at det ville bli for kostbart for utbygger. 

26. april kl. 20:10 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Enig, Gro. Ser saken ble vedtatt utsatt en mnd. Ser på det som en halv seier. Gjør dere? 

http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6031766.ece 

 

Vedtok utsettelse  

www.austagderblad.no 

Flertallet i formannskapet ønsket å utsette behandlingen av Holmensaken. Alt ...tyder på at bystyret gjør det samme når 

behandlingen av saken starter om kort tid.Vis mer 

26. april kl. 20:11 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Signer gjerne kampanjen mot Blokker på Holmen: http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=3946 

Nei til "blokker" på Holmen! - underskrift.no  

www.underskrift.no 

Opprett egne underskriftskampanjer GRATIS! 

26. april kl. 20:12 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Ja, for det viser at flertallet tar ekspertene alvorlig når de uttrykker bekymring for den foreslåtte utbyggingen. Så får 

vi regne med at de tar kontakt med ekspertene og ber om hjelp til å redde det som reddes kan. 

26. april kl. 20:13 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Og nå har jeg signert på underskriftskampanjen. 

26. april kl. 20:22 · LikerLiker ikke · 2 

Knut Henning Thygesen Det må være et mål å få til arkitektoniske løsninger som er i vesentlig bedre samklang med Gamle 

Risørs arkitektur i den måneden kommunen og utbygger nå har på seg fram til Rammesøknaden skal opp igjen; 

http://risor.rv.no/?artID=1325&navB=1 

 

Bystyret valgte å utsette Holmenplanen.  

risor.rv.no 

Etter et forslag fra AP vedtok bystyret med klart flertall å utsette behandlinge...n av Rammesøknaden til arkitektkontoret Petter 

Bogen med tiltakshaver BackeGruppen torsdag kveld. Arbeiderpartiet mente de folkevalgte fikk for dårlig tid på sakspapirene og 

ønsket en grundigere behandling av søknaden.Vis mer 

27. april kl. 08:10 · LikerLiker ikke · 8 

Erling Okkenhaug Mantra for Holmenutbygging bør ganske enkelt være VARIASJON i uttrykk og funksjoner. 

27. april kl. 08:31 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 5 
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Erling Okkenhaug http://www.nrk.no/video/dette_skaper_strid_i_risor/FC3F016C704EFF99/ 

 

Dette skaper strid i Risør  

Behandlingen av den omstridte Holmen-utbyggingen i Risør kan bli utsatt under kv...eldens bystyremøte. Det er fortsatt stor 

skepsis til en omfattende boligutbygging i Risørs innseiling.Vis mer 

27. april kl. 09:03 · LikerLiker ikke  

Nina Hjorth Brekke Phuu , endelig !! 

27. april kl. 10:41 · LikerLiker ikke 

Ivan Gimre-Pedersen Skulle hatt en folkeavstemning her, slik at beboerne i Risør kunne fått vist hva vi ikke vil ha. 

27. april kl. 22:42 · LikerLiker ikke · 5 

Unn Carin Stray Rambo Er det ikke det man gjør når det er kommunevalg? ;) 

27. april kl. 22:43 · LikerLiker ikke 

Ivan Gimre-Pedersen Jo selvfølgelig, men dette synes jeg er en veldig viktig sak som kan forandre Risør sin identitet for alltid, 

derfor mener jeg at folket kan få gi sin stemme. 

27. april kl. 23:04 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det er riktig Gro. Det så ut som om det viktigste argumentet som kom fra forkjempernes for dagens arlitektoniske 

utforming under bystyrebehandlingen av utsettelsesforslaget var at forkjemperne fryktet for at en utsettelse ville bli for kostbart 

for utbygger. Hvis jeg ikke er helt feil, så er utbygger knyttet til Backegruppen. Dette er en ganske så solid aktør i boligmarkedet, 

jeg tror nok de ha "litt på bok" Her er litt om Backegruppen og hva de selv hevder å stå for:"BackeGruppen er et av Norges 

største entreprenørkonsern med rundt 900 ansatte. Selskapene er lokalisert i Østlandsområdet og på Vestlandet. 

Hovedkontoret er på Telenor Arena, Fornebu. BackeGruppens forretningsvirksomhet er delt inn i tre områder: 

Entreprenørvirksomhet,Prosjektutvikling og EiendomsforvaltningEntreprenørvirksomheten består av elleve selvstendige 

entreprenørselskaper, et murmesterfirma og et maskinutleieselskap. Alle selskapene i gruppen eies av morselskapet AS Backe. 

De etiske retningslinjene til selskapet er: Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner preget BackeGruppens 

omdømme. Dette er en del av vår kultur. I BackeGruppen lar vi følgende grunnprinsipper prege våre handlinger:Positiv 

verdiskapning- Vi skal oppnå resultater og skape verdier gjennom egen dyktighet, ikke ved misbruk av makt eller ved å utnytte 

andres svakheter.Retten til å velge- Etikkens største trussel er at 'alle andre gjøre det'. Vi skal aldri gå på akkord med vårt eget 

verdigrunnlag.Økonomi:BackeGruppen oppnådde i 2010 en omsetning på 2,35 milliarder kroner, et resultat før skatt på 93,6 

millioner kroner, og en resultatmargin på 4,0%. BackeGruppens fokus har alltid vært på inntjening fremfor volum. Konsernet har 

i dag en solid plattform, og frihet til å gjøre de strategiske valgene man selv ønsker." 

for ca. ett minutt siden · Liker 

29. april kl. 23:41 · LikerLiker ikke 

Nina Hjorth Brekke Vet du HVILKET av AS Backe firmaene som satser på Holmen , Tom ? Har lest endel , men ikke funet 

svaret på det. 

30. april kl. 09:24 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Her er linken til en artikkel i AAB 05.03.2012. Det eneste jeg vet om investorene er det som står nederst i 

artiikelen.http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article5958371.ece 
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Formannskapet er ikke villig til å dispensere fra reguleringsplanen for Holme...n, men det er delt på om det ønsker en fornyet 

behandling av reguleringsplanen eller om man skal nøye seg med å si ja til en mindre planendring. Samtidig er det klart at 

Løvenskiold Eiendom AS er kommet inn som ...Vis mer 

30. april kl. 09:35 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Flott , tusen takk Tom :) 

30. april kl. 09:37 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Løvenskiold eiendom : http://www.lovenskiold.no/Eiendom/ 

 

L&#248;venskiold Eiendom - Løvenskiold  

www.lovenskiold.no 

Løvenskiold Eiendom skaper verdi både gjennom forvaltning og utvikling av fast ...eiendom, samt som tjenesteleverandør og 

komptansemiljø for de andre virksomhetsområdene.Vis mer 

30. april kl. 09:44 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl http://www.lovenskiold.no/Eiendom/Portefolje/ 

Portef&#248;lje - Løvenskiold  

www.lovenskiold.no 

Informasjon om Løvenskiold konsern og virksomhetsområder. 

30. april kl. 09:48 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Politikere er de eneste mennesker som kan stå oppreist uten ryggrad. 

1. mai kl. 22:25 · LikerLiker ikke 

2. Erling Okkenhaug Det er bare ett svar på dette Kim. Bli politiker selv.... 

2. mai kl. 15:33 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Unn Carin Stray Rambo Med noen av innrømelsene som har vært her på risørtanken om at prinsipp er viktigere enn hva som 

helt tydelig er riktig..  

 

Kan det vel umulig friste noen som helst i Risør å gå til politikken? 

2. mai kl. 15:40 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Siden det har vært vanskelig å komme opp med noen uttalelser om hva fremtidens potensielle besøkende og 

turister vil oppleve i Risør, og hva de selv mener om det arkitektoniske utrykket på utbyggingen, så tengte jeg det var like godt å 

spør dem selv. 

http://www.facebook.com/groups/5013363260/ 

3. mai kl. 17:07 · LikerLiker ikke 

4. Unn Carin Stray Rambo Jeg syns folk har svart på dette ganske mange steder her jeg da.. :) 

Risør er en ferieby, en båt, sol og badeby.. Folk vil kose seg på skjæra, bade og tøffe rundt i sjektene sine. De vil 

spise god mat og handle og kikke/handle litt etter en lang dag i sola. De vil kjøpe softis etter kl 15 ;) Og de vil nyte 

"den hvite byen ved skagerak", gå i de rolige smågatene med sin kaffelatte, se et levende sentrum med utstillinger og 

kanskje en konsert innimellom. De vil velge selv om de skal sitte på ett diskotek eller en bar å nyte lange 

sommerdager.. Og de vil at det skal skje noe, trenger ikke være trebåtfestivalen hele sommeren, men at butikkene er 

åpene når folk er der er jo minimum.. Boder i gatene, utstillinger, fremføringer ol bør heies frem. Verksteder hvor man 

kan "lære" å lage noe av det som er lokal lagd. De vil at det skal skje ting.. Trenger ikke være mye, men noe må det 

være, eller skal de bare kjøre til matbutikken å handle, også bare være på hytta resten av ferien.. 

2. mai kl. 17:24 · LikerLiker ikke · 4 
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Tom Nordahl  :-) 

2. mai kl. 18:26 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Gledelig å lese dagens AAB. Det begynner å bli god tone å være skeptisk til arkitektonisk enfold på Holmen! 

5. mai kl. 16:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

6. Oddvar Mykland Interessant dette, Erling. Jeg registrerer at de samme som nå tiljubler forslaget fra Kritt versus 

Bogens er de samme som protesterte kraftig da Kritts forslag kom på bordet. Pussige greier at Kritts forslag når er 

blitt så spiselig, eller er det et uslag av valg mellom to "onder"? 

5. mai kl. 17:00 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland For øvrig: Det er vel neppe SAKEN om Holmen som er nådd riksmedia, men snarere KAMPANJEN mot 

utbygging av Holmen. Og det er noe ganske annet. 

5. mai kl. 17:25 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Jeg har alltid ment at Kritts forslag også er arkitektonisk enfold, dog ikke så spekulativt som Bogens, Oddvar. 

Ingen er i mot utbygging på Holmen så vidt meg kjent... 

5. mai kl. 17:36 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Det er riktig som Erling sier . ALLE er for utbyggingen på Holmen,( der er både forkjempere og motstandere enige 

) det er det arkitektoniske utrykket som det strides om, Selv om forkjemperne vil beholde det eksisterende forslaget fordi de av 

forskjellige grunner er bekymret for at en ytterligere utsettelse vil sette hele prosjektet i fare, så er det bred enighet om ( selv 

blant forkjemperne. Selv utbygger har hentydet det) at den eksisterende planlagte bygningsmassen er lite pen, og at den ikke 

harmonerer godt med den gamle bebyggelsen rundt havna. Både Risørs innbyggere og utbygger er selvfølgelig interessert i at 

Risørs renome beholdes, og at det aller helst forbedres. Dette kan bare oppfylles hvis utbygginger er nøye gjennomtengt slik at 

den fremhever og forbedrer det som allerede er der fra før.Det har tidligere vært nevnt at man savner et “signalbygg”, og man 

tenker da gjerne på en enkeltstående bygning med et spektakulært utseende, men kan ikke ordet “signalbygg” brukes om en 

helhetlig bygningsmasse?. Ordet kan kan etter min mening brukes om en utbygging som selv om den er moderne har 

ellementer fra den gamle 1800 tals bebyggelsen, og som nesten anonymt og stille blander seg med det opprinnelige på en 

smakfull og ellegant måte.Hvis dette gjøre riktig , så er jeg overbevist om at det selvfølgelig vil komme Risør tilgode, men også i 

stor grad utbygger. Jeg er overbevist om at hvis utbygger kan vise til et svært vellykket arkitektonisk “integrerings prosjekt i 

Risør, så vil dette fort spre seg til andre steder. Dette vil gi svært positive ringvirkninger. Motstanden mot det “moderne” vil bli 

mindre. Utbyggers positive renome vil øke, og ved å bli spesialister på å integrere det moderne med gammel eksisterende 

bebyggelse i historiske miljøer, så vil oppdragene bli flere. Det verste som nå kan skje er er at det går prestisje i saken, slik at 

det blir en hestehandel om å gi og ta, der det viktigste blir å stå på sitt på en slik måte at fokus trekkes vekk fra det 

alkitektoniske utrykket, og vi sitter igjen med noe som er hverken fugl eller fisk., 

, 

5. mai kl. 23:31 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Bogens tegninger er ikke uttrykk for "moderne" arkitektur. Ingen annen arkitekt ville finne på å definere på 

den måten. Noen er livredde for å kopiere i Risør, men altså kopiere sjofel drabantbybebyggelse skal være ok? Det er variasjon 

over tema som er Risørs ekstremkvalitet. Tema kan godt være ekte moderne variert arkitektur i Risørs skala og format. Da blir 

det uansett en ulykke med Backegruppens prefabrikerte betongelementer i repeterende orden. Holmen må få ny regulering! 

6. mai kl. 11:05 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Hvis alle er for en utbygging på Holmen, hvorfor er det da ikke kommet opp alternativer, og da selvsagt 

alternativer der investorer med tilstrekkelig kapital er på plass? 

7. mai kl. 11:51 · LikerLiker ikke 

8. Tom Nordahl Jeg forstår ikke helt hva du mener Oddvar. Er det mulig med litt mer forklarende tekst? 

6. mai kl. 12:12 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug I en oppbrudt struktur med mange utbyggere finnes investorer lokalt. I tillegg får man variert uttrykk og bruk. 

Det spørsmålet har aldri vært oppe! 

6. mai kl. 12:57 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Vi kan diskutere og stille spørsmål om andre alternativer når det gjelder investorer, men raliteten er at vi i denne 

siuasjonen slik den er i dag sitter igjen med en utbygger som såvidt jeg vet består av blant annet Backe Prosjekt AS og 

Løvenskiold eiendom AS. Dette er firmaer som sitter med økonomi,kunskap,ekspertise,nettverk og alle andre nødvendige 
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verktøy som skal til for å gjøre Holmen utbyggingen til en fryd for øyet. Jeg er skråsikker på at disse firmaene også hadde vært 

svært fornøyde hvis det arkitektoniske utrykket kunne bli et positivt forbilde på hvordan man skapte samklang med historisk 

bebyggele. Det vill jo være en reklame i seg selv.Jeg tror også at dette kan de få til hvis de vil, og at eventuelle ekstrautgifter vill 

være en god fremtitig investering når det gjelder positiv omtale i fremtidige utbyggingsprosjekter andre steder. Det må da være 

bedre å ha ord på seg for å være et IMØTEKOMMENDE firma enn å bli oppfattet som et MAKTUTØVENDE firma? 

6. mai kl. 13:46 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Risørs nåværende ordfører skal i de første dagene være med på å forme Risørs fremtidige bybilde, og dermed 

også det visuelle intrykket som fremtidige generasjoner skal leve med. Det viler et tungt ansvar på ordførerens skuldre. Han er 

valgt av Risørs innbyggere for å tale Risørs sak. Nå spørs det om han kan legge parti tilhørlighet, prestisje, personlig ego, 

kortsiktig profit og personlige interesser til side å kun tenke på hva som er til byens beste, det han nå er med på å avgjøre vil ha 

konsekvenser ikke bare i nåtiden, men også for fremtidige genersjoner i uoverskuelig fremtid. 

Slik Formulerte Risørs ordfører seg i 1923: Sitat: La altid byen være så hvit og vakker som den er i dag,-det ønske tror jeg dere 

alle er enig med meg i, og for den oppgaven skal vi alle arbeide.Vi kan igjen gå tilbake og se på tidligere tiders menneskers, flid 

og dyktighet i arbeidet for sin by og sitt virke. Jeg vil også minne om at her i dag er mange som i kjærlighet til sin by og i sin 

livsgjerning med heder kan se tilbake på sitt virke her, og vi skal love hverandre å gjøre vårt beste for å løfte arven både etter 

den eldre og den nyerer tids mennesker,-da vil vi gjøre den gjerning som Risør har krav på av oss,-såsant som det er den by vi 

elsker og ærer.Sitat slutt. 

Under 250 års jubileet i 1973 skrev Risørs daværende ordfører: Sitat: Det er naturlig at våre tanker ved 250 års jubileet går til 

våre forgjengere, som gjennom sitt tolmodige arbeide bygget byen og med kjærlighet og sans for bygningers utforming og 

plasering i terenget, skapte det bybilde som så mange er glad i.Sitat slutt. Og videre : Sitat: 

Det er mit håp at byens fortid vil inspirere vår egen og kommende generasjoner til å ta vare på den verdifulle arv som er gitt oss 

og til å bygge videre til fortsatt trivsel og harmonisk vekst. Mads Victor Norman ordfører.Sitat slutt.Dette var bare et par sitater 

som gjenspeiler hvordan tidligere generasjoner har tengt. 

Jeg er spent på hvordan vår nåværende ordfører og våre nåværende politikere vil videreføre arven? 

 

. 

6. mai kl. 22:13 · Liker ikkeLiker · 6 

Hans Petter Bjerva Tom: Hva har ordførerens ego med dette å gjøre? Eller enda verre, hvilke personlige økonomiske motiver 

skulle ordføreren ha av at en utbygging gikk den ene eller andre vegen? Å si indirekte at ordføreren er korrupt og er inhabil er et 

lavmål av dimensjoner, og tjener (igjen) ikke din sak nevneverdig.. Jeg syntes du nå nærmer deg et personangrep, og ber deg 

tone ned slike karakteristikker i fremtiden. Gjør oppmerksom på reglene vi har lagt opp her på siden, der personangrep, i noen 

form, er den debattformen vi har lavest terskel for. 

7. mai kl. 20:38 · LikerLiker ikke · 8 

Tom Nordahl Dette jeg skrev var på INGEN MÅTE ment som et stygt personangrep eller andre lumske hentydninger til vår 

ordfører Hans Petter. Hvis du ( eller Andre) oppfattet det slik, så er det heller meg som er dårlig til å ordlegge meg. Jeg tengte 

faktisk mer på hvilke "ytre press" han antagelig er utsatt for i denne saken. Partimedlemmer vil kanskje legge press på ham. 

Utbygger like så. Han vil vel også som oss andre ha sine personlige meninger om utbyggingen. ( Det var her jeg feilaktig brukte 

ordet interesser ) Et ego er vel noe vi alle har Hans Petter, og det er vel det som noen ganger kommer i veien for noen og 

enhver av oss når vi skal vurdere hva som er best. Jeg beklager altstå hvis du/ dere oppfattet det som et stygt personangrep. 

Kanskje det var et klønete forsøk på å si at det skal styrke til å holde hodet kaldt og foreta de riktige valgene i denne saken. 

7. mai kl. 22:06 · LikerLiker ikke · 3 

Tom Nordahl Og Hans Petter. Tolkingen din var ikke pen den heller :-) 

7. mai kl. 22:21 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Førsteside i Aust Agder Blad, lørdag 5.mai: AP HÅPER PÅ EN BEDRE ARKITEKTUR - Kan det sies på en 

klarere måte at man har gitt fra seg styringen? 

7. mai kl. 22:51 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Det er ingen som har klart hittil å stoppe utviklingen. Den går sin gang om en liker det eller ikke. Hva er 

egentlig god og dårlig arkitektur? Kommer ikke det an på øyet som ser. Ønsker vi egentlig å bo i en museumsby? Det er 

markedskreftene som styrer utviklingen. Varer som folk ikke vil ha blir ikke solgt. 

8. mai kl. 03:28 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Selvfølgelig er det mulig å stoppe "utviklingen" Kim. Men kanskje ordet "snu" er bedre..?? 

8. mai kl. 10:20 · LikerLiker ikke · 1 
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Nina Lønningdal Tenker med et grøss at det engang var planer om å fylle igjen indre havn...... til parkering....Jammen godt at 

noen tok til vettet ... 

8. mai kl. 11:39 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Jeg prøvde å legge oppropet fra bekymrede Risørborgere som egen tråd. Denne ble slettet. Ikke greit med 

admin som er i blokkbransjen. Hvorfor ble ikke denne tråden fra Knut Henning slettet? 

9. mai kl. 11:53 · LikerLiker ikke 

10. Gro Øymyr Så får en heller finne seg i å bli skjelt ut for å være både det ene og det andre.......Kim Andor, det er vel 

kanskje her den store forskjellen ligger: du mener at markedskreftene rår, og det må vi finne oss i, mens vi er en del 

mennesker som vet at markedskreftene gjerne vil ha hele styringen, og det vil vi motarbeide. Jeg ønsker meg et 

samfunn der demokratiet virker slik det skal, og det betyr at jeg også har et ansvar for å søke å påvirke utviklingen slik 

jeg ser er rett. Når saken så kommer til sin ende, må jeg akseptere resultatet enten jeg liker det eller ikke. Men der er 

vi ikke enda!!!! Det er enda mulig å endre planene til det beste for byen og våre etterkommere. 

8. mai kl. 11:55 · LikerLiker ikke · 3 

Sverre Torjussen Talleyrands berømte ord til Napoleon sitat: "Det var verre enn en forbrytelse, det var en feil"... 

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article1719145.ece 

Hvem er redd for ulven i Berlin?  

www.aftenposten.no 

DUMT. Da borgermester Klaus Wowereit prøvde å hindre at Wolf Biermann ble æresbo...rger, handlet han like klønete som 

Erich Honeckers frue, som i sin tid tilbød visekunstneren å bli DDRs største dikter.Vis mer 

8. mai kl. 12:01 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård http://www.nb.no/utlevering/nb/aba541c908179e57b6ceb146ff85a3d7#&struct=DIV2 

 

Før Holmenblokkene bankes gjennom i bystyret om noen dager, anbefales lesing av Risørutvalgets utmerkede skrivelse "Veien 

fram" fra 1993, satt i pennen av Arild Mathisen og Harald Tallaksen. Ingen god grunn for våre folkevalgte å gå inn for tidenes 

største inngrep i Risørs særpreg på historieløst grunnlag! 

8. mai kl. 14:15 · LikerLiker ikke · 3 

Kim Andor Stiansen Holmensaken er et godt eksempel på at lokaldemokratiet ikke fungerer. Det er altfor mange personlige 

politiske interesser som blir fremlagt som flertallets meninger. Vi trenger en større kommune med politikere som har større 

avstand til de enkelte vedtak. 

8. mai kl. 14:37 · LikerLiker ikke · 2 

Viktor Hauge Kim Andor markedskreftene er en nyttig tjener, men en farlig sjef. Hele vårt samfunn er bygd opp rundt tanken på 

at samfunnet og vårt land skal bygges og utvikles av og for folket. Hvis markedskreftene ikke kan styres/reguleres faller 

grunnlaget for demokratiet og likhetstanken. Selvsagt kan vi som innbyggere og politikere være med og skal være med å styre 

utviklingen for å skape det samfunnet vi ønsker for våre barn.  

Det store spørsmålet når det gjelder Holmen er om vi skal bygge kun for å bygge, eller om en skal ha en visjon om hva en vil 

med denne delen av sentrum. 

8. mai kl. 14:43 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 6 

Christian Ellingsgård Du sludrer som vanlig Kim Andor. Såvidt jeg vet så er det ingen av blokkmotstanderne som til nå har 

påberopt seg flertallets meninger, mens det fra tilhengerhold, F.eks. i Jan Einar Henriksens artikkel i Aust Agder Blad for noen 

uker siden påstås at blokkmotstanderne består av "en liten men høylydt gruppering".  

 

Et velfungerende lokaldemokrati handler, i motsetning til det du påstår, om at lokalpolitikerne har nærhet til sine velgere, og ikke 

minst at befolkningen fritt gis anledning, og oppmuntring til å delta i åpen diskusjon når viktige valg skal taes.  

 

Hva angår ditt uttrykte arkitektursyn, så blir dette såpass kunnskapsløst at det drukner seg selv. Det samme med din rørende tro 

på markedskreftene. Hvorfor ikke lese en god historiebok, f.eks. om paripolitikken i mellomkrigstiden? 

8. mai kl. 15:44 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Det skjer noen "snodige ting" her på Risøtanken for øyeblikket. Forsøk på ny tråd ( lagt frem på en fin måte av 

Erling Okkenhaug) forsvinner uten en anmerkning. Hans petter Bjerva "angriper " et av mine innlegg. Han kunne ganske enkelt 
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ha spurt hva jeg mente med det jeg skrev, så skulle han fått svar på det. ( Noe han også fikk). Bjerva velger i steden en 

"vinkling" , "karakteristikker" og personangrep ( som han selv kaller det) som han selv hevder å ha den laveste terskel for.???? 

Dette begynner å bli "snogig" :-) 

8. mai kl. 18:42 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Til Viktor Hauge: Er det et styrt demokrati du mener... folk er da istand til å ta egne beslutninger. Eller vil du 

ha et samfunn som er styrt av staten..? Det er mange skapkommunister her i Risør som er en av grunnene til at Risør har stått 

stille i 50 år. Vil vi ha et Risør som er å reise 50 år tilbake i tiden... 

8. mai kl. 19:13 · LikerLiker ikke · 2 

Trine-Lise Wessel Holst Hva som er god arkitektur for noen er kanskje ikke det samme for andre . Og skal jeg forstå deg rett 

Christian ellingsgård at det er din mening at kun de som er arkitekter eller ingeniører som har lov å uttale seg om arkitekturen 

må ganske mange av oss legge ned pennen. 

8. mai kl. 19:44 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Sverre Torjussen Jeg synes stripa bør holde seg til hva de mener om Holmen-planen og unngå personlig vridning. Det har liten 

eller ingen int. Jeg synes forøvrig at Kim Andor krydrer debatten her noe og har også gitt uttrykk for at han misliker planen slik 

den foreligger - slik jeg har tolket tidligere utsagn. Og da er vi i samme båt - mot foreslått Holmen-plan og ønsker at planen 

legges ut på ny høring og helst da at man har lyttet til de senere års kritikk og arrangerer en Plansmie med uavh. aktører som 

koordinerer og sorterer alle forslagene og målsettingene. Det kan det komme mye godt ut av - særlig i en by som Risør med så 

mange kreative krefter:) 

8. mai kl. 19:53 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Vi ikkearkitekter kan bruke ryggmarksrefleksen Trine-Lise. Å bedømme med hjertet lenge før hjernen (eller 

lommeboka) forstyrrer det hele .... 

8. mai kl. 19:56 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Christian Ellingsgård Beklager et mulig snev av personlig vridning! Mente å si at jeg er grunnleggende uenig med Kim Andor; at 

jeg mener hans arkitektursyn mangler ressonoment (det er på ingen måte nødvendig å være arkitekt eller ingeniør for å ha 

meninger om arkitektur!), at utvikling er bedre når vi skaper den, enn når en løper etter den; at det er en fordel at folk engasjerer 

seg i den lokalpolitiske debatten, selv om de ikke er politikere, og at helhetlig tilnærming når det gjelder stedsutvikling er bedre 

enn å overlate Risørs fremtid til markedet alene. 

8. mai kl. 20:31 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Uavhengig av hva resultatet blir, tror jeg mange vil si at det skal bli ei sann kvile når denne saken er ute av 

verden. Innleggenes gjentakelser av ting som har vært gjentatt flerfoldige ganger tyder på at såvel velgere som politikere bør se 

frem til den dagen. 

8. mai kl. 21:24 · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr Det er jo litt synd at debatten bare foregår her, det er jo mange som ikke er på facebook....... Men nå får de snart 

mulighet til å gi uttrykk for sin skepsis ved å skrive under oppropet som var i avisen i dag. 

8. mai kl. 21:40 · LikerLiker ikke · 3 

Christian Ellingsgård Ikke vanskelig å forstå deg Oddvar som har kjempet mot bygningsvern i Risør i over 40 år! 

8. mai kl. 22:03 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Hva du vet, Christian. Imponerende. 

8. mai kl. 22:20 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Helt enig Erling , men vi må respektere hverandres smak og synspunkter uannsett hva vi synes om de. 

Vi kan ikke være så arrogante å si at din mening teller mindre enn min. Da vil vi miste fokus på saken og kansje hindre folk i å 

engasjere seg. når det gjelder holmensaken synes jeg det er supert at folk er så engasjerte og ikke bare sitter å la ting skje, hvis 

man føler at dette er helt galt. Masse god informasjon og innspill synes jeg ang saken. Men jeg tror at det skal bli godt for alle i 

Risør når vi endelig vet hva som skjer . Da har alle gjort sitt beste for å få det beste utfallet de mener er rett. Og som Gro sa må 

vi akseptere det utfallet det får uannsett hva man synes. 

9. mai kl. 00:02 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 
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Gro Øymyr Sånn fungerer et riktig demokrati. Og ja, det kan være slitsomme prossesser før endelig resultat. 

9. mai kl. 10:30 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Det er ivertfall ikke arkitekter som skal ha æren for det sørlandet vi har idag. Her har innbyggernes egne 

sanser vært brukt uten innflytelse fra politikere. En arkitekt skaper ikke noe hvis det ligner på noe som andre har laget. Det er 

hva markedet vil ha, etterspørsel, mote og folks egne avgjørelser som har skapt det sørlandet slik vi har det er idag. Heldigvis er 

folk flest fornuftige mennesker.. 

9. mai kl. 13:17 · LikerLiker ikke · 2 

Christian Ellingsgård Du tar nok feil her Kim Andor. Sentrale Risør slik hun står i dag er bygget i henhold til Bygningsloven av 

1845 (og ekspropriasjonsloven av 1860) under strengt overoppsyn av løyntnant Krag. Maks 2 etasjer og gesimshøyde 8,8 m 

(med unntak av sjøboder som kunne strekke seg til 10 m.). Maks tillatt arealutnyttelse, obligatorisk valmede tak, helvalm på 

bygninger i 2 etg. og halvvalm for de i 1 etg. Alle kvartalshjørner skal kuttes 45 grader osv. osv. Vil du ha fri fart må du nok enda 

lengre tilbake.. 

11. mai kl. 17:18 · LikerLiker ikke · 4 

Sverre Torjussen Lillesand har også fått sitt Holmen med fritak for boplikt. Ågerøya er en gammel uthavn med noe av det 

flotteste som Sørlandet kan by på. Selv tror jeg på like regler for alle. Det blir feks helt feil å frita Holmen for boplikt - på 

bekostning av de som allerede bor der: http://www.agderposten.no/nyheter/boplikten-pa-ageroya-er-historie-1.7225590 

 

Boplikten på Ågerøya er historie  

www.agderposten.no 

Lillesand bystyre opphevet torsdag boplikten på Ågerøya i Lillesand. 

11. mai kl. 19:20 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Riksantikvaren fortsatt skeptisk. Mye bedre å skape noe sammen med vernemyndighetene og da gjerne med 

øk. støtte fra nasjonalt hold for å ta vare på og utvikle Risør i en retning som er berikende for både de fastboende og 

besøkende: http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6050859.ece 

 

Kritisk Riksantikvar  

www.austagderblad.no 

Dersom reguleringsplanen for Holmen var blitt tuftet på dagens prosjekt, ville Riksantikvaren etter all sannsynlighet ha satt foten 

ned. 

11. mai kl. 19:26 · LikerLiker ikke · 4 

Trine-Lise Wessel Holst Helt enig med deg Sverre, hvordan kan man ta partipolitikk seriøst som bygger oppunder og styrker 

forskjeller på mennesker i en og samme by på hvor de geografisk bor. Samme regler for alle i samme by. Enten har man boplikt 

eller ikke. Og uannsett bør man vel ta hensyn og da avgjørelser i fordel til de som allerede har hus i byen og betaler sine 

kommunale avgifter og handler i byen isteden for de tre som vurderer å flytte hit fast i leilighet og resten som vil ha en ferie 

leilighet. Gir ikke mye inntekter på langsikt det. Og personlig tror jeg at det er de langsiktige målene og løsningene som gir best 

avkastning. Om deter det økonomiske aspektet vi ser på. 

11. mai kl. 21:21 · LikerLiker ikke · 2 

Christian Ellingsgård Om argumentene for utsettelsen av blokkvedtaket var seriøst ment, så er det nå kun ett fornuftig valg å ta 

når holmensaken igjen kommer opp i slutten av måneden, om da ikke utbygger kommer opp med et radikalt forvandlet prosjekt, 

noe knapt noen tror på akkurat nå.  
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Etthvert lite høyfjellshotell i Amerika med en smule forretningssans har forlengst signert National Geographic Society's charter 

som forplikter virksomheten til å fremme turisme som ivaretar, forsterker og fremhever stedets lokale egenart, miljø, kultur, 

estetikk, kulturarv - Og som kommer lokalsamfunnet til gode. Det er nå på høy tid at utbygger setter seg bedre inn i saken og 

innser sitt eget og Risørs beste! 

11. mai kl. 22:11 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Tidligere fylkeskonservator Ulf Hamran så den fremtidige verdien av historiske miljøer for mange år siden da han 

skrev:Sitat: 

Bevaring og pleie, ikke bare av verdifulle enkeltbygninger, men av hele bydeler og byer, har vært vanlig praksis i utlandet i 

årtier. Her hjemme har etterkrigstidens forserte materielle utvikling også endelig ført til at vi er blitt oppmerksomme på at våre 

eldre bymiljøer kanskje inneholderkulturhistoriske, estetiske og trivselsmessige verdier som en burde se litt nøyere på før vi 

beslutter oss til å rasere til fordel for det vi ofte ureflektert kaller fremskrittet. 

 

Vi kommer som turister til velpleide gamle byer i Mellom-Europa og har ingen vanskelighet med å oppfatte verdien og sjarmen 

ved århundregamle bygninger og trange maleriske gateløp som blir omhyggelig tatt vare på også i våre dager, – men hva med 

våre hjemmelige gamle byer? Tar vi vare på våre egne, tilsvarende kulturverdier?................ Blant Sørlandsbyenes trehusmiljøer 

står Risør i en særstilling, ingen steder finner vi et mer enhetlig og velbevart trehusmiljø i harmoni med naturen omkring. Risør 

er et eventyr som, ettersom tiden går blir stadig mer enestående bare byen kan klare å bevare sitt særpreg.Sitat slutt. 

Nå er vi igjen kommet til noen valg som vil avgjøre om vi skal forringe eller forbedre Risørs miljø og atmosfære.  

 

. 

11. mai kl. 22:25 · LikerLiker ikke · 3 

Cecilie Schandy Kvernvik Det Ulf Hamran blir sitert på her sammenfaller med mitt syn. Dårlig gjennomtenkt arkitektur fra en 

stilepoke vi ikke har tradisjoner for i denne byen nær verneverdige miljøer forringer byens kvaliteter, forringer byens særpreg, 

forringer merkevaren Risør,- og dermed byens sjanse til vekst, økt tilflytting, økt turisme og alle de kvalitetene vi trenger for å 

føre Risør opp mot nye næringsmessige og kulturmessige høyder. Å si nei til funkisblokker på Holmen, er å si ja til å rendyrke 

og styrke merkevaren Risør. Når vi går på kompromiss med våre egne kvaliteter risikerer vi forflatning og uklare signaler om vår 

identitet. De vi ønsker skal flytte til vår by må velge Risør som sitt sted og sin by fordi vi har en klar profil på kvalitet, en klar 

identitet og respekt for tradisjon og håndverk . Dette er gjengs oppfatning for alle som driver med turisme og næring på unike 

plasser i Europa som vi kan sammenlikne oss med. Venezia hadde ikke vært Venezia med spennende funkisarkitektur som 

kontrast for å skaffe nye folk til å bosette seg. Øya Hydra ville ikke vært den mest eksklusive ferie-destinasjonen hvis de hadde 

klusset med den unike tradisjonelle arkitekturen. Santorini, Taormina etc, etc. Listen av sammenlikninger er lang. Risør er like 

unik som de største turistattraksjonene andre steder i Europa og det går over min forstand at ikke alle ser dette og skjønner at vi 

ikke har referanserammer til å "bystyre" dette, men at vi må lytte til eksperter som vet hva de snakker om. Håper av hele mitt 

hjerte at politikerne velger å høre på eksperters føringer nå i den siste og avgjørende runden. 

11. mai kl. 23:25 · LikerLiker ikke · 10 

Erling Okkenhaug Jeg fant dette på nettsidene til Venstre i Risør. Det er usedvanlig frekt å bruke mitt navn som et slags alibi for 

dette overgrepet mot Risørs bymiljø: 

 

Salgsprosessen startet i Flisvika 

 

07.05.2012 Søndag var det salgsmøte for Flisvikaprosjektet og lokale og utenbys interesserte fikk mulighet til å se på planer og 

ble vist rundt på området. Selger opplyste at fem leiligheter var solgt og det ble også opplyst at Okkenhaug ble konsultert når 

det gjaldt utforming av bebyggelsen nærmest Tangen. 

13. mai kl. 21:10 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det høres jo helt suspekt ut!!! 

13. mai kl. 21:33 · LikerLiker ikke 

Vanja Egeland Det er det dårlig moral i!!! Går da ikke an å bruke andres navn på den måten!! 

13. mai kl. 21:36 · LikerLiker ikke · 1 

Egil Eriksen Det er noe jeg har lurt på ei stund. Er flate takkonstruksjoner på Holmen, kun for snø og smeltevann og måker? 

Eller skal de få andre funksjoner? Hva om dere heller løfta mønene, for å få plass til noen loftsboder. Leiligheter med boder er 

alltids populære. Det er noe annet som jeg også har lurt litt på; hvor skal trapper, eventuelt heiser, anlegges? 

14. mai kl. 17:29 · LikerLiker ikke · 1 
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Erling Okkenhaug RISØR ER REDDET! 

 

Riksantikvaren vil ha saltak på Holmenbebyggelsen og bygningskroppene bør kun være på to etasjer til gesimsen. 

 

Dette står å lese i brevet Riksantikvaren har kommet med etter møtet i Oslo der både utbyggerens arkitekt, Petter Bogen, 

kommunen, lederen for kulturminnevernavdelingen i fylket og Riksantikvarens representanter deltok. 

Som kjent var det kommunen som inviterte og målsettingen var å finne løsninger som kunne aksepteres både av Riksantikvar, 

utbygger og kommunen. Brevet fra Riksantikvaren tyder på at det er stor avstand mellom partene, selv om arkitekt Petter Bogen 

mandag formiddag uttalte til AAB at han er i ferd med å skrive et brev til kommunen der han (sit.) “legger ting rimelig greit på 

plass” (sit.- slutt). Riksantikvaren skriver blant annet: “Å ta vare på de store kvalitetene, og samtidig legge til rette for en levende 

by under utvikling, er en nasjonal interesse som deles av både Risør kommune og Riksantikvaren. 

Det er ikke bare beboerne på Holmen som skal kunne nyte godt av utsikten mot dette unike bymiljøet. Resten av Risørs 

befolkning skal kunne glede seg over byens vakre havn med Holmen som en integrert og oppsluttende del av bybildet.” 

 

Andre arkitektoniske grep  

For å oppnå dette mener imidlertid Riksantikvaren at man må ty til helt andre arkitektoniske grep enn dem som hittil er benyttet. 

I korthet: det bør satses på en annen bebyggelsesstruktur og typologi. Riksantikvaren formulerer det slik: “Bygningene bør ha 

en lineær struktur slik at denne er i samsvar med og således i samklang med bebyggelsesstrukturen i Risør. Likeledes bør 

bygningstypologien være avlange rektangulære volumer med 

samme lengde/bredde forhold som man finner i bebyggelsen langs indre havn.” Riksantikvaren har også regnet litt på hvor mye 

volum man kan få ut av en bebyggelse som får denne strukturen, og som er i to etasjer og med saltak. Etter hans beregninger 

viser tallenes tale at man totalt får et areal på 11000 kvm. til disposisjon. Dersom loftsetasjen også bygges ut er det snakk om 

13750 kvm. 

Riksantikvaren skriver at det innenfor denne strukturen enkelt kan legges inn trehus med saltak skulder ved skulder samtidig 

som det åpnes for små smau mellom husene. Det vises også til klimaendringene med mer nedbør og pekes på at saltak er 

bedre egnet enn flate tak i så måte. 

Riksantikvaren mener også at deres forslag vil kunne sikre bedre bokvalitet i området. Blant annet pekes det på at det i det 

eksisterende forslaget går offentlige gangveier gjennom fellesarealer som kun har ti meters bredde. 

Ved å bruke en lineær bebyggelsesstruktur vil det, mener Riksantikvaren, bli lettere å samle fellesarealene i større 

sammenhengende flater. Dette vil også gi mer lys, luft og sol på fellesarealet samtidig som gangveiene kommer lenger fra 

bygningene. Dette gir også muligheter for forhager foran leilighetene i første etasje. 

Plansjef Sveinung Jørundland ønsker ikke å kommentere utspillet fra Riksantikvaren. 

 

Forvirring 

Det er imidlertid liten tvil om at vernemyndighetenes siste innspill nå har skapt en viss forvirring. Fra tidligere vet vi at 

kulturminnevernet i fylket i 2010 støttet Kritt Arkitekters forslag til reguleringsplan, selv om det ble gitt uttrykk for en viss skepsis 

til bruken av kjent flate tak og firkantet bebyggelse, såkalt kubeform. I et møte mellom Kritt arkitekter og Riksantikvaren i juni 

2011 ble det riktignok påpekt at forslaget la for stor vekt på kubeformene 

og den såkalte vertikale bygningsstrukturen var for dominerende, men det ble ikke påpekt annet enn at man burde tone ned 

inntrykket av vertikalitet. Etter at vernemyndighetene flere ganger tidligere har akseptert reguleringsplanen mottar kommunen nå 

et brev fra landets øverste verneinstans der man klart formidler et helt annet ønske for utviklingen av Holmen. 

Riktignok er brevet kun å betrakte som et råd, men det vil utvilsomt sette ny fart i debatten. Snarere enn å få en avklaring tyder 

alt på at dette siste utspillet vil gjøre det enda vanskeligere for politikerne! 

15. mai kl. 04:54 · LikerLiker ikke · 6 

Erling Okkenhaug Redningsartikkelen er hentet fra dagens AustAgderBlad! Tror ikke byens politikere tør å yppe seg mot en så 

klar tale.... 

15. mai kl. 04:55 · LikerLiker ikke · 4 

Nina Hjorth Brekke ♥ 

15. mai kl. 10:29 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr La oss håpe du har rett Erling! Det er i alle fall tydelig at det nytter å mase. Dersom ikke vi hadde "gnålt og mast" og 

vært "negative", ja da hadde ikke dette møtet med Riksantikvaren funnet sted! Litt interessant at han er enig med meg om at 

flate tak er helt feil på Holmen..... Så vi kan vel ta dette som en aldri så liten seier? 

15. mai kl. 15:30 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Men i nettavisen tilAAB står det ingen ting om dette brevet....... Hvorfor ikke????? 

15. mai kl. 15:32 · LikerLiker ikke 
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Christian Ellingsgård Så på mobilen i formiddag at det her ble lagt ut et historisk hefte som omhandlet Risørs bomiljø, men nå 

ser det ut til å være borte. Ble det slettet? Skulle gjerne ha lest det.. 

15. mai kl. 15:52 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Jeg er under den evige sensur. Mente at dette heftet kunne være noe for politikere som hefter ved liten 

innsikt om Risørs bymijø og at det fortjener egen tråd. 

15. mai kl. 15:55 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Jeppe Jul Nielsen I hvilken tråd ligger heftet om verneplanen? 

15. mai kl. 16:04 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Jeg har en papirutgave som kan kopieres Heftet er laget av Bernt Øauritz Larsen og Hans Olaf Aanensen. 

Kanskje det også finnes på biblioteket.. 

15. mai kl. 16:30 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Hans Petter Bjerva Sensur Erling? Virkelig. Vi har gitt alle her inne et sett med, kollektivt sett, nyttige regler som bes følges. De 

følger du ikke. Dette er (minst) 4 gang siden vi først flagget et ønske om dette at du har "brutt dem". Og igjen publiserer du et 

bilde, og knytter det opp til en diskusjon som allerede eksisterer her, nemlig Holmen. Du har fått disse med deg, du har til og 

med på et tidspunkt vært enig i at de er nyttige. Post Holmen-saker i eksisterende Holmen tråder! Og ja, noen tråder har fått lov 

til å stå her, selv om de har handlet om Holmen (igjen), fordi undertegnede og de andre adminbrukerne ikke alltid kan være 

online og sjekke hva som foregår her. Når en post har fått mye svar, og en debatt pågår, har jeg syntes det har vært dumt å 

slette dem. Det kan hende det ikke var lurt!? 

15. mai kl. 16:31 · LikerLiker ikke · 2 

Jeppe Jul Nielsen Jeg synes verneplan/Risørs bomiljø favner mye videre enn Holmensaken og det hadde vært fint om den var 

lett å finne i en egen tråd. 

15. mai kl. 17:10 · LikerLiker ikke · 1 

Hans Petter Bjerva Det er jeg enig i Jeppe. Men når posten var knyttet opp til saken på alles lepper så fungerer den vel så bra i 

eksisterende poster. Om Erling vil starte en diskusjon om verneplanen og Risørs bomiljø, på et generelt nivå, så er han hjertelig 

velkommen til det. 

15. mai kl. 17:16 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Så flink du er Hans Petter! 

16. mai kl. 01:01 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Så koselig at du også synes det Erling:-) 

16. mai kl. 11:38 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Cecilie Schandy Kvernvik Kommer Riksantikvarens råd til å bli etterfulgt, eller kommer utbygger og politikerne til å 

overstyre/overse de nasjonale rådene? Utifra hva jeg kan lese meg til i AAB om arkitektens uttalelser så ser det ut som at 

reguleringsbestemmelsene ikke blir fulgt. Paragraf 4 pkt 5.4.1 som sier;-" Bebyggelsen skal utformes i samklang med 

bebyggelsen i sentrum -og videre.- " Bebyggelsen skal videreføre Risørs arkitektoniske identitet". Skal Risør bli den 

verneverdige trehusbyen i Norge som ikke følger Riksantikvarens råd? 

http://www.risor.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=4&FilId=269 

16. mai kl. 13:21 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Riksantikvarens brev er som et hvilket som helst annet innlegg i debatten om Holmen. Hverken mer eller 

mindre. 

16. mai kl. 13:35 · LikerLiker ikke · 1 

Cecilie Schandy Kvernvik Så Riksantivaren har ingen tyngde som bør vektlegges? Riksantikvaren som er et direktorat for 

kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken er altså 

på lik linje med en hvilken som helst synser? Er det et gjengs syn, Oddvar Mykland? 

16. mai kl. 13:48 · LikerLiker ikke · 1 
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Oddvar Mykland I denne saken er det vedtatt en reguleringsplan som også Riksantikvaren i sitt brev forholder seg til. Samtidig 

gir han uttrykk for sitt syn i forhold til tak og høyder. Hvorvidt politikerne som er valgt for å ta avgjørelsen i denne saken, vil gjøre 

helomvening fordi Riksantikvaren gir uttrykk for en mening, får den enkelte politiker gjøre opp med seg. Det er de 29 i bystyret 

som har ansvaret i denne saken. Ettersom ingen myndighet har uttalt at her bør det utarbeides en helt ny reguleringsplan og 

utbygger og kommune er blitt enige om mindre endringer i den planen som ble vedtatt med 28 mot 2 stemmer, kan jeg ikke se 

at Riksantikvarens mening skal telle mer enn din Cecilie eller forsåvidt min. 

16. mai kl. 14:15 · LikerLiker ikke 

Nina Hjorth Brekke Jeg stiller et par spørsmål nedenunder , kunne de som har svar svare :) ? Når det gjelder " Miljøpolitikk & 

Miljøtilstand " , dette berører de aller fleste i vårt bysamfunn og våre gjester , tilreisende . Riksantikvaren har innvirkning og kraft 

og kan ( selvsagt , etter mitt syn ) påvirke debatten / RESULTATENE rundt Holmenutbyggingen og hvordan det vil ende opp 

med + BEVART fremover : Synes det ER ansvarfraskrivelse at det ikke ble GRUNDIG PLANLAGT og gjennomtenkt fra politisk 

hold og fra Riksantikvaren lenge FØR tomten ble solgt ! 1. ) Ble det noen gang annonsert og lagt tomten ut for salg , 

BUDRUNDE lokalt og ellers i landet ? 2. ) Var det et konkursbo som ble solgt ? Stiller vi oss selv disse spørsmålene , så er 

svarene ganske skremmende å se konsekvensende av , kanskje for all fremtid ! Jeg synes det er SMAKLØST av byggherrene 

selv ( selv om de i eget miljø ikke er smakløse . Se hvordan Løvenskiold bygger i andre miljøer , der tar de hensynt til 

omgivelsene , hvorfor vil de ikke gjøre det her ?? når de kjøper eiendom og ikke gør det skikkelig - det vil jeg kalle grådig 

smakløst .Hva skader det de å ta hensyn til byens særpreg og menneskenes ønsker ...Har ikke byggherrene økonomi nok til å 

bygge det miljøetisk pent og skikkelig , eller lager de det BILLIG , usmakelig , - for at de er grådige for å tjene raske penger på 

prosjektet . For å få ærlige svar , tror jeg at jeg skal telefonen å ringe de , enkelt og greit - så kommer kanskje svar :) 

16. mai kl. 14:16 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Alle stemmer teller for segselv , ja heldigvis :) HÅPER Riksantikvaren likevel kan nå frem med sin , på en 

annen måte enn det vi kan . Om ikke var det ikke nødvendig å ha Riksantikvarer eller andre yrker og stillinger ... 

16. mai kl. 14:22 · LikerLiker ikke 

Nina Hjorth Brekke Vi får ha tiltro , så lenge vi ser det virker 

16. mai kl. 14:24 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Helt riktig, Nina. Det er opp til politikerne hvor stor vekt de vil tillegge brevet fra Riksantikvaren. Det er de som 

må ta avgjørelsen. 

16. mai kl. 14:25 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Skader ikke å folde hendene i en aldri så liten bønn til den høyeste makten heller ;) - og jobbe parallelt som 

vi gjør . Det er makt i de foldene hender + vi har fått "båten" men må bruke årene selv :) Vi som bor i bibelbelte - regioden kan 

be om styrke fra flere hold . Ha en god 17.mai Oddvar & Nina . 

16. mai kl. 14:37 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Det er mulig at det er makt i de foldede hender, men i denne saken tror jeg den reelle makten befinner seg 

annet steds hen. Og min oppfatning av Risør er at dette vakre stedet befinner seg langt unna bibelbeltet. Det var ikke for 

ingenting jeg flyttet fra Kristiansand. Ha en fin 17. mai du også. 

16. mai kl. 14:42 · LikerLiker ikke · 2 

Simen Munter Vi bør vel være litt mer varsomme med å se på uttalelser fra Riksantikvaren som en hvilken som helst 

meningsytring når det gjelder stedstilpasning. Vi har god erfaring der vi har tatt imot råd derifra f.eks rundt samvirklaget eller 

rundt verneplanen. Vi bør lytte spesielt når de sier noe vi ikke liker å høre! 

16. mai kl. 16:46 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 6 

Erling Okkenhaug Om Riksantikvarens krav til anstendig arkitektur på Holmen i Risør på NRK Sørlandet klikk deg 10 min 45 

sekunder inn i sendingen... 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/847022/ 

NRK Nett-TV: Sørlandet 15.05.2012 18:40  

www.nrk.no 

Distriktssending fra NRK Sørlandet sendes hverdager kl. 18:40 

16. mai kl. 17:28 · LikerLiker ikke · 1  
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Oddvar Mykland Det var et greit innslag, Erling der ordfører og varaordfører gav beskjed om hvor de står. Og etter Aps 

gruppemøte igår synes det ifølge AAB (hvis det kan stoles på) klart at partiet vil si ja til rammesøknaden inkludert de endringer 

utbygger og kommune synes enige om. 

16. mai kl. 17:40 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Tror ikke saken slutter der Oddvar... 

16. mai kl. 17:59 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Svært sentralt med Riksantikvarens engasjement. Det lønner seg å være på lag med vernemyndighetene. 

Spesielt på et så flott sted som Risør og med så mye som man her setter på spill. Så dette blir en prøve for politikerne og deres 

holdning til stedsutvikling og om de står til eksamen. Tvi tvi:) 

16. mai kl. 18:03 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Jeg tror Risør har godt av all mulig goodwill hos sentrale myndigheter. Våger de virkelig å trosse velvillige 

innspill fra Riksantikvaren kan prisen bli høy.. 

16. mai kl. 18:08 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Styggedommen blir ikke bygget, sann mine ord! 

16. mai kl. 18:23 · LikerLiker ikke · 3 

Kim Andor Stiansen Riksantikvaren har heldigvis ingen makt... 

16. mai kl. 20:06 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Den dårlige PRen en evt realisering av de foreslåtte planene vil få for Risør må ikke undervurderes. Som 

overskriften indikerer, riksmedia og regionsavisene følger med argusøyne det som skjer, og vil være både synd og unødig å 

forsøke å presse i gjennom en plan få vil sette pris på. Nei all PR er ikke god PR. Og hvorfor er det så viktig for de få å trumfe 

gjennom en plan som ikke skaper begeistring hos noen og også bryter med anbefaling fra vernemyndighetene. Er det 

innsigelse politikerne venter på? Nei, ta til fornuften å start en ny høringsrunde med åpne kort og blanke ark. Risørs innseiling er 

for verdifull til å ødelegge med blokkerende og intetsigende blokker foran antikvarisk trehusbebyggelse. Riksantikvaren har 

tidligere vist at han vet å sette makt bak sine meninger. Så denne planen blir trolig stoppet uansett. Og da blir det i så fall 

kanossagang for de folkevalgte og involverte... 

16. mai kl. 20:34 · LikerLiker ikke · 2 

Trine-Lise Wessel Holst X 

17. mai kl. 09:04 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Nå skal det bli spennende å se om Backegruppen vil opptre slik som ordføreren hevder,dvs at de vil ta hensyn til 

helheten i byen.http://www.austagderblad.no/Meninger/article5408692.ece 

Den fornuftige ja-kommunen  

www.austagderblad.no 

 -Mitt inntrykk er, i tråd med det som allerede er offentlig kjent, at Backe-...gruppen er en svært seriøs utbygger. De har 

gjennomført mange store utbyggingsoppgaver og kjenner markedet godt. De har også vist stor åpenhet i informasjonsarbeidet 

og vært tydelige; for eksempel at det på Holmen s...Vis mer 

20. mai kl. 20:47 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Uansett hva bystyremedlemene måtte mene, så håper jeg de kan komme med gode og troverdige argumenter for 

sine valg. og kan komme opp med en troverdig forklaring på hvordan og hvorfor de mener dette vil komme Risør by, Risørs 

fremtid og Risørs innbyggere tilgode. Å bare si ja til utbyggingen fordi de vil fremstå som positive er ikke godt nok. Det nytter 

heller å legge skylden over på utbygger eller partiet. alle vet hva folk flest mener om det arkitektoniske utrykket på utbyggingen. 

Denne gangen er bystyremedlemene aleneom sine valg. 

20. mai kl. 21:06 · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr Nei, la oss håpe at særlig Risør Arbeiderparti viser seg å være tøffe nok til å ta Riksantikvarens syn på alvor, og 

også ta med i betraktningen at opinionen i byen ikke liker det som er planlagt!!!! 
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20. mai kl. 21:18 · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr Men jeg ser jo at Oddvar Mykland er overbevist om at de de er tøffe nok til ikke å bry seg om fagekspertisen!!!! Det 

synes jeg er arrogant! 

20. mai kl. 21:19 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg har vanskelig for å tro at Oddvar mener at de ikke vil bry seg om eller ta hensyn til fagekspertisens uttalelesr 

Gro. Det ville jo ikke bare si at de er arogante, det ville jo også si at de gir blaffen i fagekspertisen og folkets mening, og det er jo 

ingen god måte å opptre på hvis man er folkevalgt, så jeg tror nok de tar det på så stor alvor at de har gode og overbevisende 

argumenter når de velger å gå mot dem. 

20. mai kl. 21:42 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Kanskje noen oopfatter at noen av politikerne / partier TROR de er tøffe nok til ikke å bry seg om beboerne 

og bevaringsekspertisen ... Jeg tror noen politikere og politiske partier innerst inne ikke liker forslaget av Holmen slik de ha 

forestilt det nå , men av flere enn en , grunn - ikke tørr å stå for det de mener ... ( Vil ikke komme med ordene her - for de vil nok 

provosere unødvendig ) Derfor får vi ta ansvaret og gjøre noe med det , slik at de kan leve med by som BEVARER byggeskikk i 

indre bykjerne . Arkitektoniske nyskapende og spennede nybygg & prosjekt SER JEG GJERNE bli bygget i MINDRE SÅRBARE 

OMRÅDER enn i indre bykjerne . Hvor mange prosent av befolkningen her i vår by ,tror dere med hånden på hjertet LIKER 

planen som den står i dag ??? Jeg tror 5% liker den , og 95 % missliker den ! Dette er selvsagt kun mine egne gjetninger . Alt 

som kan gjøre Risør attraktiv for handel og opplevelser er FLOTT og positivt , MEN IKKE FOR ENHVER PRIS !! 

20. mai kl. 21:48 · LikerLiker ikke · 4 

Sverre Torjussen Det Risør bør tenke på er å ta de faglige vurderingene fra RA på alvor. I neste omgang kan det være Risør 

som ønsker hjelp men ikke har midler. Dersom man prøver å ta kulturverninteressene på alvor fra første stund, oppnås tillit og 

goodwill. Så det beste er nok å starte en ny høring for Holmen og gjerne lage en plan for hele Risør sentrum med Holmen i form 

av en Plansmie - gjerne med deltagelse fra Riksantikvar Holme. Det vil være en god investering og føre til at man finner 

løsninger som alle kan påvirke og som vil få bred forankring og entusiasme for både Risørs innbyggere, turisme og besøkende 

20. mai kl. 22:08 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Ja men forslaget til Bogen er jo ikke arkitektonisk nyskapende. Da ville selvfølgelig Risørs kultursjef og 

næringssjef forsvart byggene i sin entusiasme for kunst og designbyen Risør... 

20. mai kl. 22:08 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Sissel Beate Havnå Var på Holmen i helgen. Fortsatt rester av liv. Planene for nye Holmen gir assoasiasjoner til en 

spøkelsesbydel. Uten form, lyd og lukt. Uten folk, rot og skrot. La byen leve! 

20. mai kl. 23:35 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Ordtil ettertanke.http://svabo-aanonsen.blogspot.com/2012/05/samstemt-fra-gubbene-pa-galleriet.html?spref=fb 

Svabø & Aanonsen: Samstemt fra gubbene på galleriet  

svabo-aanonsen.blogspot.com 

21. mai kl. 17:28 · LikerLiker ikke · 5 

Tom Nordahl En reguleringsplan. 

Slik er overskriften til Jan Einar Henriksen i AAB og Agderposten 22.05.12. Der han ser det som helt naturlig at dagens 

bystyremedlemer sier et klart ja til rammesøknaden. Jeg undres over Jans "tunelsyn" Det er riktig som han sier at Holmen ikke 

har nasjonal verdi, og at det ikke var aktuelt å frede området og at det ikke var noen fredede bygg i nærheten som tilsa særlig 

vern. Dette er riktig hvis vi ser på Holmen isolert sett, men jeg trodde erlig talt at Henriksen som også er leder av historielaget 

hadde evnen til å se litt "bredere" og at utbyggingen også hadde effekt på helhetsintrykket av Risør havn. I likhet med Oddvar 

Mykland og Rolf Røysland har han heller ikke noe til overs for riksantikvarens uttalelser. Opprinnelig så var det vel heller ikke 

slik at det var dagens utrykk som ble bifalt? Og det skal vel ikke bygges i tre? Det skal vel bare kles med panel ( Her og der)? 

Jeg synes i det hele tatt at forkjemperne har vist en noe arrogant og likgyldig holdning til riksantikvaren og rådgivende instanser 

22. mai kl. 21:11 · LikerLiker ikke · 4 

Tom Nordahl Det vil ikke forundre meg om det skulle komme noen fremtidige forklaringer og unskyldninger i AAB om at dette 

med riksantikvaren var ikke så alvorlig ment :-) 

22. mai kl. 21:57 · LikerLiker ikke 

https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=415267991840880&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=415267991840880
https://www.facebook.com/g.oymyr
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=415268661840813&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/tom.nordahl.5
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=415281468506199&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=415281468506199
https://www.facebook.com/nina.h.brekke
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=415285171839162&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=415285171839162
https://www.facebook.com/William.Sverre.Torjussen
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=415295848504761&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=415296248504721&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=415296248504721
https://www.facebook.com/sisselbeatehavnaa
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=415340915166921&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=415340915166921
https://www.facebook.com/tom.nordahl.5
http://svabo-aanonsen.blogspot.com/2012/05/samstemt-fra-gubbene-pa-galleriet.html?spref=fb
http://svabo-aanonsen.blogspot.com/2012/05/samstemt-fra-gubbene-pa-galleriet.html?spref=fb
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=415760121791667&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=415760121791667
https://www.facebook.com/tom.nordahl.5
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=416524035048609&offset=150&total_comments=301
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=416524035048609
https://www.facebook.com/tom.nordahl.5
https://www.facebook.com/groups/116564318377917/permalink/397587570275589/?comment_id=416547875046225&offset=150&total_comments=301


Erling Okkenhaug Merket meg at historielagets formann mente Bogen er en garantist i seg selv.... 

22. mai kl. 22:01 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg vil tro at Bogen leverer det som ledelsen ønsker. 

22. mai kl. 22:15 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Naiv tiltro som kostet Risørs sjel.. 

22. mai kl. 22:18 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Hvis Risør arbeiderparti er et ansvarlig parti så kan en ikke si nei til en investering på en halv milliard i 

Risør. Men en vet aldri når partipisken svinges og orføreren tar på seg tøflene. Rødt har vist at de ikke er til å stole på når de 

sanker stemmer ved å følge vinden.. 

23. mai kl. 09:57 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Jeg opplever Knut Henning Thygesen som en person som absolutt er å stole på Kim Andor. og hvis man har fulgt 

med, så er det vel neppe grunnlag for å si at han følger vinden ( snarere tvert imot) Hvis rødt sanker stemmer, så er det fordi 

Knut Henning lytter til råd fra ekspertisen og også til folket som han er satt til å representere. Dengangen Knut Henning var 

ordfører, så var det mange som var imot det fordi han var i Rødt, men det var INGEN som var i tvil om at han til enhver tid 

prøvde etter beste evne å gjøre det beste for Risør som by. 

23. mai kl. 12:07 · LikerLiker ikke · 6 

Gry Pedersen Er den noen som tør stå for egne meninger og ikke følger vinden, så er det vel nettopp Knut Henning og Rødt?? 

23. mai kl. 16:00 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Du skriver :"Hvis Risør arbeiderparti er et ansvarlig parti så kan en ikke si nei til en investering på en halv milliard i 

Risør" Kim Andor. Mener du da at det er beløpets størelse som skal ligge til grunn for en eventuell bifallelse av dagens 

arkitektoniske utrykk? Hvor går i såfall den "magiske grensen" på beløpet som vil avgjøre om vi skal si ja eller nei?. Som 

Sørlending, så må e nesten strekke meg så langt at e kan si: "E kanke si e likæ tanken på at de e et pengebeløp som skal 

avgjøre det" 

23. mai kl. 16:12 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Bare en liten digresjon: Folketallet i Risør gikk ned med hele 38 personer i 1. kvartall. Den negative spiralen 

forsterkes. 

23. mai kl. 20:02 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Kanskje det hadde vært på tide å fokusere på alt som er bra med Risør???? Det er skapt et veldig negativt blide av 

Risørs fremtid, og det forsterker nok spiralen du snakker om Oddvar! Risør er en flott by med et nesten unikt trehusmiljø, vi har 

flott natur, og et nært lokalsamfunn. Som oppvokst i Oslo må jeg si at jeg blir litt trist når det nesten bare fokuseres på det 

negative( spiralen går nok ikke oppover med en drabantby på Holmen) Og de som fronter dette negative bilde av Risør er de 

som mener jeg og andre som ikke ønsker de foreliggende planene for Holmen er negative!! Jeg ønsker meg en utbygging på 

Holmen som virkelig klarer å kombinere det unike miljøet rundt vår vakre havn med moderne elementer. Det kaller jeg positiv 

fremtids tanker, men det oppnår vi aldri dersom vi ikke stiller noen forutsetninger for utbygger! 

23. mai kl. 21:40 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150820990721752&set=a.109031416751.106166.528506751&type=1&theater 
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Risørs nye byvåpen! Takk til ukjent kreativ sjel i Risør som har laget dette. Det ulmer i folket når Risørs ordfører løper utbyggers 

ærend! 

Av: Erling Okkenhaug 

25. mai kl. 16:49 · LikerLiker ikke  

Egil Eriksen Her er det mye arkitektonisk variasjon; iallfall i forhold den ene staute varden som er på byvåpenet. Synes også 

dette nye byvåpenet virker litt historieløst. Og en smule respektløst overfor den dyktige nittentrettitallsdesigneren, som laget 

Risør byvåpen. Det er nå min mening. 

25. mai kl. 17:22 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Bare som en liten rettelse Egil. Jeg har hørt mange som betegner senteret i det originale byvåpenet som en varde, 

men det skal egentlig forestille et fesningsverk. ( på Holmen) 

25. mai kl. 17:30 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Våpenet ble approbert av Kong Oscar 2. under ganske uvanlige omstendigheter da Kong Oscar 2. sommeren 

1891 var på besøk i Risør. Til den store anledningen var det laget trykt meny, og på den var det tegnet et våpenmotiv. Under 

middagen godkjente Kongen tegningen som Risørs byvåpen ganske enkelt ved at han satte sitt navn på menyen. 

 

Byvåpenets motiv er et festningsverk på en fjellknaus som stikker opp av sjøen, og henspeiler på batteriet på Holmen, et 

forsvarsverk som ble anlagt i 1788 og som var bemannet under krigen 1807 - 1814. 

 

Da Oscar 2. approberte Risørs byvåpen i 1891, var det den første godkjenning av et norsk byvåpen på 150 år og den eneste 

som har skjedd utenfor statsråd. 

25. mai kl. 17:34 · LikerLiker ikke · 2 

Egil Eriksen Hva du vet Tom. Ja, det er helt sant at "varden" er et festningsverk. Og i dag ser vi det approberte byvåpenet ofte 

som det flotte flagget fra trettitallet. 

25. mai kl. 17:40 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug De som har "designet" Risør opp gjennom tidene fortjener også respekt Egil... 

25. mai kl. 18:01 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Egil Eriksen Så flott at dette kom fram! Ja, dette med byvåpenhistorie, og i tillegg annen Holmen-historie, er det med på å skape 

litt historisk sus over Holmen og dens betydning i Risør:) Holmen bør inneholde et lokalhistorisk senter i framtida! 

25. mai kl. 18:08 · LikerLiker ikke 

Egil Eriksen Ja, respekt. 

25. mai kl. 18:12 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Jeg tror Risørs vakling i egen kvalitet vil vekke nasjonal og internasjonal oppsikt. 

25. mai kl. 20:28 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Desverre ser de ikke dette! Jeg synes det er trist at Ap ikke klarer å se at det er viktigere å sørge for at vi får 

bygninger på Holmen som tåler en sammenlikning med vår vakre by. Ettertiden vil dømme! Sentrumsgården oppe i Kragsgata 

står som et eksempel på tidliger tiders dårlige vurderinger. Alle sier at det står der til skrekk og advarsel, så vi ikke gjør samme 

feil igjen............ Men hva skjer? 

25. mai kl. 20:34 · LikerLiker ikke · 6 

Tom Nordahl Hvis de folkevalgte velger å stemme for den arkitektoniske utformingen, så gjør de selvfølgelig dette helt for egen 

regng, slik må det jo være når overvekten av befolkningen ikke liker den. Når byggeprosessen først er i gang er den ikke 

reverserbar. Bygningene i betong skal stå der i mange generasjoner. Tolboden for eks ble satt opp i 1865. Den har altså stått 

der i 147 år. Hvis bygningene på holmen skal stå like lenge ( og kanskje lenger) da har vi tid til å tenke oss om før vi slipper 

anleggsmaskinene løs. 

25. mai kl. 22:02 · LikerLiker ikke · 1 
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Erling Okkenhaug Ser ut som det kan være en ide å finlese Aftenposten i dag, sammen med resten av landet... 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150822121191752&set=a.10150324317396752.335875.528506751&type=1&ref=

nf 

 

Mobilopplastninger  

Ser ut som det kan bli interessant å finlese Aftenposten i dag... 

Av: Erling Okkenhaug 

26. mai kl. 04:27 · LikerLiker ikke · 1  

Erling Okkenhaug Fra Aftenposten: Så Lindstøl betalte markedspris for Holmentomten i sin tid Ordfører Per Lunden? En million 

kroner for 14 mål indrefilettomt i Risør var kanskje markedspris ja.... 

26. mai kl. 04:56 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Siri Ingeborg Harsem FF! Det kaller jeg å få filet for knapper og glansbilder! 

26. mai kl. 08:38 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Dette er rett og slett forkastelig , og de involverte må ta sitt moralske ansvar - for salget kan vel ikke 

omgjøres ?? Personene involverte i denne handelen må få dette rettet opp slik at befolkningen og gjester fremover kan bli stolt 

og glad over Holmen og ny bebyggelse / annen virksomhet der . Eierne , riksantikvaren og politikerne må rette opp skuta og få 

den trygt i havn :) !! Klage på vedtaket og bruke TID med advokater til å få dette til . 

26. mai kl. 20:00 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Willy Thorsen skriver i AAB ( 25.05.12) at han er overbevist om at Holmen prosjektet blir en fantastisk flott og at 

det er fryktelig viktig for utviklingen i Risør. Utsagnet er en godt gjennkjennelig variant av hva de andre forkjemperne har 

utbasunert, og i likhet med alle de andre kan heller ikke Thorsen komme med noen gode argumenter for disse meningene. 

Finnes det ingen analyser, vurderinger eller estimerte beregninger som gir en “pekepinn” om hva utbyggingen vil tilføre byen? 

Er det slik at blinde skal lede blinde? 

. 

27. mai kl. 10:02 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Aftenposten har tatt opp dett flere ganger, Riksantikvaren kommer med konstruktivt forslag til noe som kan passe 

bedre og nå har Myraker gjort det samme..... Så spørs det da om det har gått så mye prestsje i saken for ordfører og 

bystyrepolitikere at de ikke på alle motforestillingene!!!! Og kom ikke å si at ingen har reagert på flate tak tidliger i prosessen! 

27. mai kl. 19:34 · LikerLiker ikke 

Siri Ingeborg Harsem En ting har jeg ikke helt fått med meg; hvorfor reagerte ikke Byantivaren kraftig tidligere? Nå virker det 

som om løpet er kjørt. 

27. mai kl. 20:04 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det har jeg også lurt på. Men jeg vet at kommunen fikk tilbud om hjelp derfra for å få en best mulig arkitektur. De 

takket nei! 

27. mai kl. 20:07 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Akkurat det spørsmålet som Siri Ingeborg Harsheim stiller er det mange som har stilt seg, og jeg tviler på om 

det er kommet noe offisielt tilbud til kommunen. Dessuten burde jo et slikt eventuelt tilbud vært gitt utbygger. 

27. mai kl. 20:21 · LikerLiker ikke 
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Tom Nordahl Krits arkitekt Oddvar Johansen advarer om at forutsetningene og intensjonene med prosjektet er forandret fra det 

opprinnelige samtidig som arkitektoniske kvaliteter er fjernet ( 09.03.12)  

 

Arkitekt Thomas Hirsch som er leder for kulturminneseksjonen skriver at det er beklagelig at bebyggelsen er gitt en arkitektonisk 

utforming som oppleves som en kvalitets forringelse (AAB 24.04.12)  

 

Riksantikvaren mener at Risørs befolkning skal kunne glede seg over byens vakre havn med Holmen som en integrert og 

oppsluttende del av bybildet. For å oppnå dette må man ty til helt andre arkitektoniske grep enn dem som hitil er benyttet. 

Riksantikvaren anbefaler saltak.( 16.05.12)  

 

Arkitekt Einar Myraker mener at det er fult mulig å bygge spennende, variert og nytenkende ved å benytte saltak. Og at man må 

utvikle et moderne nytenkende prinsipp for trehusbebyggelse basert på saltak slik at den gamle trehusbyen kan bli revitalisert 

på holmen. Kubiske bygg med flate tak generelle fra mange steder slik vi kan opservere ved å reise rundt i landet vil aldri oppnå 

en slik effekt. ( AAB 26.05.12)  

 

Et overveldende flertall av Risørs innbyggere ( Både motstandere og forkjempere av dagens arkitektoniske utrykk ) er enige om 

at pent er det ikke. 

 

En del av våre 29 folkevalgte mener st de må gå for det eksisterende arkitektoniske utrykket. Vi har bestemt oss for blokker og 

flate takDet må være “forutsigbarhet” altså må vi holde “stø kurs”  

 

Nina Hjorth Brekke mener at Eierne, riksantikvaren og politikerne må rette opp skuta og få den trygt i havn. Skuta har fått 

kompetent los ombord Nina.Losens mening er at vi hvis vi ikke svinger av, så bærer det med stor sansynlighet går rett i 

“fjæresteina”, Folkene ved roret svarer med å holde for ørene. Det forventes at kursen holdes og da gjør de det. Joda, det er 

faktisk forutsigbarhet i det de gjør. 

27. mai kl. 21:20 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Oddvar: Riksantikvaren hadde krystallklar kritikk allerede til Kritts forslag da han 24.sept. 2010 uttalte til 

byens politikere og kommuneforvaltning: 

 

–Det kan minne litt om en sovjetisk plantegning. Riksantikvar Jørn Holme brukte både en slik betegnelse om Holmenprosjektet 

og begrepet “mastodont” da han avsluttet Risørbesøket med et møte på rådhuset. 

Riksantikvar Jørn Holme var med andre ikke snau da han omtalte Holmenprosjektet og illustrasjonen som er presentert i 

forbindelse med reguleringsplanen. Han uttalte også at Riksantikvaren gjerne kunne stille med arkitektonisk og byplanmessig 

kompetanse dersom det var ønskelig. 

27. mai kl. 23:08 · LikerLiker ikke · 1 

Siri Ingeborg Harsem Utrolig at man kan være så arrogant og si nei til innspill og hjelp fra nettopp den etaten som har 

ekspertisen. 

27. mai kl. 23:57 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Tilbudet og utsagnene fra Holme har vært kjent i snart to år. Så opptrer man som det skulle være en nyhet i 

siste liten at Riksantikvaren har innvendinger. Dette er svært pinlig for Risørs ordfører og hans blokkivrere. Saken bør gå rett til 

Miljøvernminsteren... 

28. mai kl. 00:01 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Hans Petter Bjerva Korriger meg gjerne, men om det er slik at ordføreren for to år siden burde skamme seg for ikke å ha tatt 

imot en eventuell utstrakt hånd fra riksantikvaren, er det da ikke Knut Henning som burde føle pinligheten du påpeker? 

28. mai kl. 00:06 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Tilbudet fra RA har stått ved sin makt hele tiden. Knut Henning kan sikkert fortelle sin versjon av denne 

historien... 

28. mai kl. 00:09 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Hans Petter Bjerva Men du mener at Lunden bør være den som skulle finne dette pinlig, og ikke Thygesen? Hvordan skulle 

denne pinligheten fortone seg mindre for han enn for Lunden? Det var jo tross alt Thygesen som var ordfører når denne 

reguleringsplanen ble vedtatt. Jeg finner det nyttigere å legge skylden på de som fatter et vedtak, enn de som spiller langs gode 

demokratiske praksiser som å følge opp vedtak, hvis man her skal peke finger, som du gjør. Jeg bare spør, for jeg syntes du 

driver med retorikk på billig-salg av og til Erling. Av og til kan det ikke stå ubesvart. Men korriger meg som sagt gjerne. 

28. mai kl. 00:13 · LikerLiker ikke · 1 
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Erling Okkenhaug Ja, for det var vel Thygesen som vedtok Holmenblokkene? Forøvrig har jeg sans for retorikk i alle prisklasser 

Hans Petter... 

28. mai kl. 00:24 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Hvis våre folkevalgte har Risør by i tankene,behøver det da virkelig å komme et OFFISIELT tilbud om hjelp fra RA 

til Risør komune før våre folkevalgte skal inse at det trengs eksperthjelp for å kompensere for egen utilstrekkelighet Oddvar? 

28. mai kl. 09:40 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Jeg synes Oddvar Mykland har gitt en glimrende fremstilling av lokalpolitikkens vesen når han tidligere som svar til 

Stine Kirkhusmo bla.skrev Sitat: Om prinsipper og fornuft, er jeg fristet til å antyde at den "prinsipielle fornuft" er et ukjent begrep 

i politikken og den rene fornuft synes å ha forlatt politikken for godt. Og hva står vi så igjen med? Jo, prinsipprytterie, og det er 

en sport politikerne elsker.. Sitat slutt. Det synes som om dette er en tragisk sannhet også i Holmensaken. 

 

. 

28. mai kl. 09:54 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Et veldig bra sitat, Tom-----om jeg skal si det selv. 

28. mai kl. 10:30 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det kryr av bakdører i Holmensaken om noen kunne tenke seg å bruke disse. 

28. mai kl. 10:33 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Det finnes som Erling sier fremdeles muligheter, Ekspertisen er tilgjengelig hvis man vil benytte seg av den. Hvis 

våre folkevalgte, komuneadmenistrasjonen og andre involverte VIRKELIG ønsker å få til det arkitektoniske utrykket som tjener 

til byens beste, så finner de en LØSNING, HVIS IKKE SÅ FINNER DE EN UNSKULDNING 

28. mai kl. 11:49 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Lunden vil få et historisk dårlig ettermæle som ordfører dersom han overgir Risør til utbyggerne på sin måte.. 

28. mai kl. 12:09 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Debatten om Risørs stedskvaliteter har nådd India: http://khu.sh/songify_4fc3538d45e2c&v2 

Songify 4fc3538d45e2c 

Unknown Artist - Unknown Album 

Songify 4fc3538d45e2c  

khu.sh 

Erling Okkenhaug 1:20 Charmer 

28. mai kl. 12:37 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2  

Nina Hjorth Brekke Fint mantra :) 

28. mai kl. 12:47 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Som et dikt av Tagore... 

28. mai kl. 12:49 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Synes ansvarlige kan opplyse om videre prosess i Holmensaken og da særlig hvilke anke-muligheter vi har. 

Må man kontakte kommunen selv for å få vite dette? Fint med litt koordinering her på Facebook. OK? 

28. mai kl. 12:51 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Sverre, Det blir i såfall jus på høyt plan. Så "lure" har de vært.... 

28. mai kl. 13:06 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 
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Bjørn Gunnar Aasbø Er ikke neste bolk om hvorhvidt bystyret vil akseptere endringene som "mindre endringer", eller om det 

vurderes som såpass store endringer at det går utenfor reguleringsplanen, - og da må i så fall hele reguleringsplanen opp på 

ny...? 

28. mai kl. 13:17 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Nyttige pargrafer om bl.a kulturminnevern, byfornyelse meldeplikter til departementet +++ , les bl.a paragraf 

25 . 

28. mai kl. 13:23 · LikerLiker ikke · 1 

Sverre Torjussen Jeg håper det. For plansaker er det slik. Og man kan så anke evt stadfestelse til FM. Man bør så samle 

kulturminnevern i fylket og RA og formulere en skriftlig innsigelse som står over politikernes og kommunens vedtak. Jeg trodde 

det her var mest snakk om rein rammetillatelse og da vet jeg ikke om bystyret skal behandle saken. Vedtaket om saltak falt jo 

med 4 mot 3 stemmer. Der jo Lunden og AP gikk inn for det. Derfor er det mer de andre partiene som må ta ansvar for det 

forfeilede vedtaket. 

28. mai kl. 13:24 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Anbefaler alle å se det siste formannskapsmøtet her : Legg merke til undring,tvil og kroppspråk , unnvikelse 

og manglende svar på spørsmål fra som er med , overkjøring OG det å la seg overkjøre + hva som skjer når man stemmer ved 

hånsopprekning , khttp://risor.kunde.media.itum.com/Default.aspx?Video=325f514a-059b-4025-b6a4-23b2a8087fa5 

 

Videoarkiv - Formannskapet 21. mai 2012  

risor.kunde.media.itum.com 

28. mai kl. 13:30 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Arkitekt Myraker løser floken på Holmen. Hvis han i tillegg foreslår flere arkitekter på oppgaven er vi så og si i 

mål! http://mobil.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6076751.ece 

Myraker-"replikk" til Holmen - austagderblad.no  

mobil.austagderblad.no 

Arkitekt Einar Myraker er et kjent navn i Risør. Etter å ha lest om skepsisen til saltak på Holmen satte han seg resolutt ned og 

laget en skisse. 

29. mai kl. 08:17 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3  

Øyvind Christoffersen JA han løste det ....Myraker ja og som Okkenhaug sier noen fler på så er vi i mål.... Og så litt mindre med 

leiligheter så oss Risørbeboere har litt tomleplass der ute.Dette kan bli supert- 

29. mai kl. 08:23 · LikerLiker ikke 

Siri Ingeborg Harsem Denne Holmen-trillereren blir mer spennende for hver dag... 

29. mai kl. 09:22 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst En ting er sikkert at de som vinner mest på denne saken er utbyggerne av Fliskvika som allerede er 

vedtatt og har startet sitt salg.Siden all fokus er på Holmen, vet ikke om Flisvika er et så mye bedre prosjekt og vil faktisk føre til 

enda større belastning på nærmiljøet men hensyn til traffiksikkerhet og ferdsel her på Tangen .Håper på bedre løsninger enn de 

som er aktuelle nå på begge prosjekter. Og en smule glad for at jeg ikke er borgemester i disse dager, men godt å se at han må 

svette for lønna. 

29. mai kl. 10:44 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Jeg er enig med deg Trine-Lise, prosjektet i Flisvika er heller ikke noe jeg er glad for. Tangen vel har jobbet i mange 

år for å få det så smertefritt som mulig for nærmiljøet. Håpet mitt er at det ikke gis tillatelse fra veimyndighetene til å føre 

trafikken fra en så stor ny bydel gjennom Tangens smale gater. Det er jo ingen haver som en buffer mellom veien og husene, så 

det blir selvsagt veldig skummelt for barna. Dette mente Helene Frydenberg ikke var noe problem....... Vil man ha en levende by 

med variasjon i alderssammensetning, da må det tas hensyn til barn også på Tangen. 

29. mai kl. 10:52 · LikerLiker ikke · 2 
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Trine-Lise Wessel Holst Helene Frydenberg bor hun på Tangen? 

29. mai kl. 15:14 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Nei, men hun satt både i formannskapet og bystyret for Ap. Hun kom med forslag på et formannskapsmøte om å la 

trafikken gå gjennom Tangen. Det var bare å lage miljøgate, så gikk det bra. Dette var som svar på Jørundlands foraslag om å 

la trafikken gå over Pettersmyr, der de tross alt hadde både haver og stor lekeplass. Det var av hensyn til barna på Pettersmyr, 

og skolebarna som skulle opp shoppingbakken. Skoleveien var det planer om å trygge med fortau og gatelys, men det hjalp 

ikke!!! Hun fikk snudd både formannsskapet og bystyret, slik at løftene om at trafikken IKKE skulle gå gjennom Tangen , bare 

forsvant med et pennestrøk!!! Forutsigbarhet for hvem??? iallefall ikke for folk på Tangen.. Det var litt historikk. 

29. mai kl. 15:41 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Mot slike tanker kjemper selv gudene forgjeves Gro. Nå er det vel slik at veimyndighetene også har et ord med i 

laget når den tid kommer? og hvis vi regner en og en halv bil pr leilighet, så må ungene stå i løpestreng for å være trygge. 

29. mai kl. 17:02 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Når det gjelder Holmen utbyggingen, så sier ordføreren at han ikke liker ordet “samklang”, Han vil heller ha noe i 

retning av “ Tilpasses Risørs øvrige bebyggelse SÅ LANG DET ER MULIG” Jeg tror at “samklang er et ord alle forstår. “Så langt 

det er mulig” derimot er noe mer “finurlig”, det åpner for masse muligheter. For eks: “ Vi har forandret utformingen så langt det er 

teknisk mulig” eller “ Så langt det er mulig innenfor en forsvarlig økonomisk ramme” eller “ Vi har strekt os så langt det er mulig i 

forhold til……………Osv.osv. Og så begrunnes/kamufleres handlingen med en rekke tekniske og politiske fagutrykk som vi ikke 

skjønner en dritt av. Nei, bruk ordet “samklang” det er et ord alle har et forhold til. 

for ca. ett minutt siden · Liker 

29. mai kl. 17:34 · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr La oss bare håpe at selv ordføreren vår lar seg påvirke av gode argumenter for å gå for en endret utbygging på 

Holmen. DET ER INGEN SKAM Å SNU!!!!!!! 

29. mai kl. 17:59 · LikerLiker ikke · 2 

Trine-Lise Wessel Holst Takk for info Gro, antar da at hun ikke bor på Tangen for da ville hun vist hvor idiotisk det forslaget var 

og at følgende senere er katastrofale. Vi er kanskje to eller mulig tre familier med barn under fire år nå på tangen. De fleste 

flytter på viddefjell. Vi har jo snakket med kommune og vel i håp om iallefall få fartsdumper for det kjøres utrolig fort her hvor vi 

bor. Følgende er at vi ikke kan bruke hoveddøren vår. Synes utbyggerene på holmen er veldig passive og tause i debatten eller 

er det noen som hver hvor de har uttalt seg i media eller lignende . Er de urokkelige i forslag om endring. Hører bare om 

politikkerene. Beklager hvis den infoen ligger i tidligere innlegg og jeg ikke har fått den med meg, begynner å bli mange innlegg 

å følge. 

29. mai kl. 18:02 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Vi må huske på at Holmen utbyggingen er historisk, det er den største forandringen i byens “ansikt” på mer en 150 

år (1861) 

Tre kompetente arkitekter er svært kritiske til det eksisterende arkitektoniske utrykket. 

Utbyggers egen arkitekt virker heller ikke særlig entusiastisk ( Funkis fella) Risksantikvaren er kritisk. Majoriteten av Risørs 

befolkning liker det heller ikke. 

 

Det synes som om våre folktevalgte alikevell vil presse gjenom det eksisterende arkitektoniske utrykket, som vil være med på å 

representere Risørs “nye ansikt” i de neste 150 år. 

 

Når Holmen bygges ut, så må det vel være meningen at det skal ha et “design” som er med på å FORBEDRE OG HØYNE 

Risørs utseende, økonomi og renome.  

 

Tiltross for kritikken fra fagpersoner og befolkning, så hevder alikevel forkjemperne og de folktevalgte som vil gå for den 

eksisterende utformingen at det vil være til stor glede og nytte for byen. 

 

Når våre folktevalgte nå er med på å avgjøre en så vidtomfattende og alvorlig sak, så synes jeg at man kan forvente at de har 

meninger og troverdige forklaringer på hvordan og hvorfor deres valg vil være så nyttig og innbringende for Risør som by, og for 

Risørs innbyggere. Ikke bare i nær fremtid, men også for fremtidige generasjoner. Det holder ikke bare med å si at de synes 

den er “flott” og vil skape oppvekst og velstand til byen. Det er bare påstander. De må forklare disse påstandene.  

 

Viktige spørsmål til våre folkevalgte er er: HVORFOR, HVA OG HVOR MYE VIL RISØR TJENE PÅ DAGENS 

ARKITEKTONISKE UTRYKK ( Svaret behøver ikke være eksagt, men det bør være troverdig) 

29. mai kl. 22:23 · LikerLiker ikke · 4 
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Dag Jørgen Hveem Jeg er inhabil i Holmensaken fk torsdag, og jeg skal heller ikke gå inn i diskusjoner om arkitektur her.  

 

Tror likevel det er greit å minne om at det er for sent å snu mht. reg.planen. Forut for denne ble det diskutert, hørt og besluttet. 

Demokrati. Forøvrig stemte også to Rødt-representanter for planen til slutt (Knut Henning og Rune Hansen, tror jeg det var, 

mens Tine Bang og Daniel Glaser var de eneste som stemte imot).  

 

Utbygger kan søke reg.endring, men det er altså opp til utbygger. Mange av oss får mangfoldige positive tilbakemeldinger på 

plan og arkitektur, uten at det er avgjørende for saken.  

 

At noen kritiserer ordfører Per Lunden (og Ap) for å legge til grunn tidligere bindende bystyrevedtak – reg.planen – synes jeg er 

urimelig.  

 

Tom: Hva bygger du på når du uten videre påstår at majoriteten av Risørs befolkning ikke liker det arkitektoniske uttrykket på 

Holmen? (”Svaret behøver ikke være eksakt, men det bør være troverdig”). 

30. mai kl. 01:36 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Dag Jørgen, det er IKKE for sent å snu, men da må det tas en "omkamp", og det vil jo ikke våre folkevalgte!!! Det er 

ny arkitekt og nye tegninger! Forslaget til Kritt arkitekter var det mange som likte. Mange av dem liker IKKE de nye planene og 

de nye tegningene. Noen hundre underskrifter på et opprop neoen få timer viser vel at det er en motstand der ute........ 

Dessuten er vi, Aftenposten innkludert, som synes at det er ganske oppsiktsvekkende at man ikke tar Riksantikvarens tanker på 

alvor!!! Dere sa i sin tid ja til planene med tegningener fra Kritt, Kritt fikk sparken av utbygger, de kommer med forenklede 

tegninger og endret plassering av byggene. En god del av synes da at det ikke burde være flaut å si at nå må vi stoppe opp litt 

og tenke oss godt om. La oss lytte til kritiske røster for å få best mulig resultat! 

30. mai kl. 10:34 · LikerLiker ikke · 1 

Dag Jørgen Hveem Hvis du med "omkamp" mener vi skal gå fra forpliktelser (vedtak) som utbygger har innrettet seg etter i lang 

tid, er jeg uenig, og det har også rettslige sider som etter min mening ikke bør legges på strekk. Men muligens er forutsigbarhet 

og troverdighet litt gammeldags.... 

 

Så vidt jeg kan se, er det drøye 180 underskrifter ila. en del uker. Hvor har du flere hundre fra, Gro? Majoritet i Risør? En relativt 

stor andel av de drøye 180 underskriftene er fra utenbys beboere. Noen vil ha park, noen vil ha sørlandsbebyggelse, noen vil ha 

Kritt, noen vil ha Riksantikvaren, noen vil ha Myraker, osv osv - sprik i alle retninger.  

 

Dessuten: Kritt fikk ikke "sparken". Poenget var at avtalen (som var løpt ut) ikke ble forlenget. Intet avtalebrudd. 

30. mai kl. 11:33 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Du kan se det som du ønsker, Dag Jørgen. Hvor du har de 180 underskriftene fra vet ikke jeg, men de er nok ikke 

fra oppropet som var i AAB med påfølgende underskriftsliste. En annen sak er at det ikke kan diskvalifisere å komme utenbysfra 

for å ytre seg om Holmen, det er vel dem ni ønsker at skal kjøpe bolig der. 

30. mai kl. 11:38 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Og så til FORUTSIGBARHET!!!!! Det gjelder bare utbyggere og IKKE egen befolkning. Jeg vet at dere synes jeg 

mærer mye, men jeg vil allikevel minne om det POLITISKE VEDTAKET om at trafikken fra utbyggingen i Flisvika IKKE SKULLE 

gå gjennom Tangen!!!!!! 

30. mai kl. 11:42 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Du verden hvor mye snø det falt ifjor...... 

30. mai kl. 11:50 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Ja Oddvar det kan du si, men dette sier noe om hvordan mange av oss opplever politikernes prioriteringer. Og 

snøen faller fortsatt, for fortsatt er jo planen å kjøre trafikken fra Flisvika gjennom Tangen. Det er vi som bor derute klar over 

mens det virker som dere tror problemet er løst!! Hvordan ville du like at dine barnebarn bodd i Tangengata og måtte rett ut i en 

trafikkert gate for å gå til skolen???? 

30. mai kl. 12:01 · LikerLiker ikke 

Dan-Robert Nicolaisen Det fins da barnebarn på Pettersmyr også, om det er der du vil ha veien? Og de samme barnebarna 

dine må gjerne krysse den veien også på vei til skolen? 

30. mai kl. 12:06 · LikerLiker ikke 
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Bård Lyberg Mulig jeg har litt tregt for det, men må innrømme at jeg ikke helt klarer å få med meg den skråsikre faglige 

begrunnelsen for hvorfor den bebudede bebyggelsen på Holmen er en økonomisk velsignelse for byen vår. Og noen borgeres 

bekymring for utbyggerselskapets fremtidige økonomiske ve og vel tror jeg ærlig talt er bortkastet. Det investeres, ja, men å tro 

at utbygger har særlige agendaer for Risør, utover egen bunnlinje, tenker jeg er yndig, men kanskje i beste fall naivt.  

 

Så spørsmålet blir vel heller hva kommunen og næringsliv kan hente etter at blokkene en gang står der ute. Jeg hører at et av 

argumentene for utbyggingen er at vi må få fler mennesker til kommunen. Vi får innspill om at folketallet reduseres. Hvis man 

«smekker» opp noen blokker på Holmen, vil da dette være insitamentet for økt folketall med ditto skattepenger og kommersiell 

omsetning for handelsstanden? Jeg ville tro at det man i Oslo kaller sovebyer kommer som et resultat av et øket arbeidsmarked. 

Ikke slik at sovebyer skaper arbeid før innbyggerne selv faktisk er i jobb. 

Man bør kanskje se i øynene at det vil være usedvanlig vanskelig å overbevise en bilfabrikant, eller noe i den dur, om at de bør 

sette opp sine produksjonslokaler her omkring, fordi vi trenger arbeidsplasser slik at noen kan bo på Holmen. 

Mens dette skrives, er det i Aust Agder 109 ledige stillinger, av disse er 3 i Risør.  

 

Kanskje man til tider kan se rødt, men man trenger ikke nødvendigvis være kommunist, anarkist eller rabiat fabulist for å ha 

innvendinger mot blokkbebyggelsen på Holmen. Har selv levd et liv med sterkt fokus på bunnlinjer. Jeg synes bare jeg ser et 

konkurransefortrinn kastes på havet. Risørs hovedargument for turisme og en av årsakene til min tilstedeværelse i denne byen, 

nemlig den unike sørlandsbyen. I stedet for å legge til rette for at stedet stikker seg ut med en ny og spennende bebyggelse, 

næring og møteplasser, forflater man, slik jeg ser det, og gjør byen til en hvilken som helst annen by langs sørlandskysten. 

Byer, enten vi liker det eller ei, er i konkurranse med.  

 

Jeg i min enfoldighet er i den tro at Risørs fremtid er avhengig av at det skapes. Ikke bare konstateres. Og jeg spør meg selv 

om det brukes nok politisk energi på å skape visjoner i stede for blokker. En langsiktig ide og overordnede målsettinger om hva 

slags by man ønsker. Noe man virkelig kan stå samlet om. Kanskje man heller skulle foredle det som allerede eksisterer og kan 

bygges videre på. Og hør, ikke stoppe utviklingen, men bruke litt tid på hvilken retning den bør ta, til byens beste. Legge til rette 

for at det kan tenkes såkalte «hårete tanker». Så den uslepne diamanten kan slipes. Tilrettelegge for økt besøk, også utover 

tradisjonell sesong. Skape forretning og ekspansjon ved å være selvkritisk, for å bli best. Ha som mål at når folk reiser fra Risør, 

uansett besøksårsak, vil de uoppfordret fortelle sine venner og forbindelser om den unike byen ved Skagerak. Gjøre det unike 

så unikt at byen virkelig plasseres på kartet. Forhåpentlig også internasjonalt. Klart det er en god vei å gå, men kanskje vi i det 

minste skulle begynne å rusle. 

 

Til slutt en liten episode jeg hørte, som vi alle burde trykke til brystet, er denne:  

I et herværende realityshow, hvor man kjørte en busslast unge amerikanere rundt i Norge, visstnok for å konkurrere mot 

hverandre, var turen kommet til Risør. Busslasten ruslet storøyd rundt i byen vår, hvor til slutt en av de unge utbryter: «I’m in 

heaven». Historien sier ikke noe om at han var omgitt av spesielt kristne, og etter hva jeg forstår, ei heller at han gikk på 

hallusinerende stoffer. Han gikk bare rundt og fanget de inntrykk, en helt unik liten by kan gi.  

Ønsker både tilhengere og motstandere en riktig god dag…. 

30. mai kl. 12:14 · LikerLiker ikke · 9 

Gro Øymyr Derfra bør vi rusle videre ja!!!! Fine fornuftige tanker. 

30. mai kl. 12:34 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Til Dan-Robert . Jeg synes de bør ta frem planene for tunell igjen, på den måten slipper vi alle inkludert sentrum, økt 

trafikk. Men de kan vel ikke gå tilbake på løfter til utbygger???? 

30. mai kl. 12:38 · LikerLiker ikke 

Dan-Robert Nicolaisen Uansett om man ta trafikken via Tangen, Enghaven eller tunell fra Pettersmyr, vil det bli klage fra de 

innvolverte. Poenget mitt er at ingen av disse veiene er egentlig "gode alternativ", og samtlige har veier utenom sentrum. 

30. mai kl. 12:45 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Hvordan skal man da komme til Flisvika...via sjøen da ? eller ha garasjeanlegg i ett anlegg i fjellet og 

gangvei ut? 

30. mai kl. 12:54 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Tunell er beste alternativ å ja og er rådyrt så..... ja ? Passer utmerket for dette prosjekt. 

30. mai kl. 12:56 · LikerLiker ikke · 3 

Gro Øymyr Tunellplanen som eksisterte gikk fra Hasdalgata til Flisvika kombinert med parkeringshus inne i fjellet. På den måten 

ville utbygger også få sterk tiltrengt masse til utfylling!!!! 

30. mai kl. 13:59 · LikerLiker ikke 
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Erling Okkenhaug Her er artikkelen fra Aftenposten på Pinseaften for dere som ikke fikk lest.. http://www.allgronn.org/holmen-

aftenposten-26052012.pdf 

30. mai kl. 14:27 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland  "Solid bakgrunn for egne meninger" var visstnok Aftenpostens varemerke, men det synes lenge siden. Synd at 

en dyktig kulturjournalist lar seg  

Christian Ellingsgård Dag Jørgen forteller om "manfoldige positive tilbakemeldinger på plan og arkitektur som han selv og 

mange andre har fått". Hva mener han selv kan være årsaken til at all denne positiviteten ikke har sett seg i stand til å komme 

opp til overflaten? Eller har blokkforkjemperne bare gjort en slett jobb? 

 

Det som mer enn noe har satt sitt merke på denne debatten er blokktilhengernes skrikende mangel på resonable og vektige 

argumenter. I den grad fagfolk innen arkitektur, kulturarv, eller steds- og reisemålsutvikling har uttalt seg i saken, har de uten 

unntak stilt seg svært kritisk til planene slik de nå foreligger. 

 

Noen av oss har også kunnet erfare at mange risørfolk har vegret seg mot å uttale sin klare skepsis i offentligheten, eller å 

underskrive oppropet mot blokkene, fordi de ikke ønsker å bli gjort gjenstand for bygdedyrets missbehag.  

 

Mens Arbeiderpartiet i det minste har vært klar på at dette er en viktig og vanskelig sak, har vi fra Høyres og ikke minst Venstres 

side i formannskap og bystyre kunnet konstatere en komplett ukritisk holdning til utbygger, der relevante innsigelser og forslag 

er blitt møtt med ren harselas. Dette sist i forrige formannsskapsmøte da Venstres representant fant det for godt å argumentere 

med det reneste vrøvl, da Thygesen foreslo en frivillig utvei for arkitekt Bogens ufrivillige eksil i "funkisfella". 

 

Dag Jørgen konkluderer forøvrig glatt og retorisk hele saken med å si at toget forlengst er gått; at reguleringsplanen "allerede er 

diskutert, hørt og besluttet". Det han øyensynlig har glemt er at utbygger har gjort det klart at de ikke har til hensikt å fylle de 

kriteriene som ligger til grunn for reguleringsvedtaket, og at det dermed står bystyret fritt å vurdere om konsesjonene utbygger 

har bedt om skal anses som mer eller mindre betydelige. Dvs. om prosjektet skal henvises tilbake til skrivebordet eller ikke.  

 

Hvor ble det av den levende nye bydelen? Hotellet? Næringsdriften? Arkitekturen som skulle gi positiv oppmerksomhet 

nasjonalt og internasjonalt? Samklangen? Og hvilke "rettslige sider" er det Dag Jørgen egentlig sikter til om han ikke får det 

sopm han vil? 

 

Det kan synes som om det foreligger en viss usikkerhet om hvor flertallet av byens innbyggere egentlig står i denne saken. 

Oppfordrer i så henseende den tause majoritet, som til nå har valgt å forholde seg tause, til å komme ut av skapet nå, før saken 

kommer opp til endelig votering i bystyret i morgen! 

30. mai kl. 14:34 · LikerLiker ikke · 5 

Sverre Torjussen Stor takk til Riksantikvaren for gode forslag og interesse for Norges kanskje best bevarte og flotteste 

antikvariske trehusbebyggelse. Takk også til Agderposten for sin dekning av denne viktige saken:) 

http://www.agderposten.no/nyheter/slik-vil-holme-ha-holmen-1.7374237 

 

Slik vil Holme ha Holmen  

www.agderposten.no 

Riksantikvar Jørn Holme og hans fagfolk kommer med klare råd til Risør-politiker...ne foran torsdagens behandling av 

utbyggingsavtalen for Holmen. Se bildene.Vis mer 

30. mai kl. 17:11 · LikerLiker ikke · 3 

Sverre Torjussen Bystyret har adgang til å endre på planen før Rammetillatelsen vedtas så håper de benytter seg av den 

adgangen og muligheten - som behandler saken i morgen. Stor takk til ark. Myraker, også:) 

http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6076751.ece 

 

Myraker-"replikk" til Holmen  
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www.austagderblad.no 

Arkitekt Einar Myraker er et kjent navn i Risør. Etter å ha lest om skepsisen til saltak på Holmen satte han seg resolutt ned og 

laget en skisse. 

30. mai kl. 17:12 · LikerLiker ikke · 1 

Gro Øymyr Til Oddvar, og du snakker om at jeg er negativ..... For den kommentaren din oppfatter jeg som surmaget og farvet 

av at du ikke ønsker en videre debatt om saken. Du og alle andre som ønsker at det ble stille rundt saken må nok finne dere i at 

dette engasjerer langt utenfor byens grenser, ja man kan si at den setter byen på "kartet". Politikerene har nå en gylden 

mulighet til å vise at vi i Risør er stolte av den vakre byen vår og derfor ønsker en annen utforming av utbyggingen på Holmen. 

30. mai kl. 19:06 · LikerLiker ikke · 2 

Oddvar Mykland Betyr det at de som sier ja til utbyggingen ikke er eller kan være stolte av byen sin? 

30. mai kl. 19:08 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Svar til Dag Jørgen Hveem. 

Jeg skrev i et tidligere innlegg i denne tråden blant annet at ( forskjellige fagpersoner og ) majoriteten avRisørs befolkning ikke 

likte det eksisterende utrykket på Holmen utbyggingen. 

Dag Hjørgen skrev da ( som en del av et innlegg). Sitat: Tom: Hva bygger du på når du uten videre påstår at majoriteten av 

Risørs befolkning ikke liker det arkitektoniske utrykket på Holmen? ( Svaret behøver ikke være eksagt, men det må være 

troverdig) Sitat slutt. 

 

Som du jo har sett, så går diskusjonen om Holmen høy på facebook. Det argumenteres for og imot å gå for det eksisterende 

arkitektoniske utrykket, men det er vel få som har sagt at det er pent eller i samklang? Det er jo også en en underskrifts 

kampanje og en meningsmåling på FB som taler sitt tydelige språk om overvekten av motstandere.. 

 

Jeg har som deg et nettverk , og har møtt mange mennesker bla. under underskriftskampanjen på torget, min erfaring er at 

motstanderne absolutt er i flertall. Disse menneskene har selfølgelig også venner og bekjente, og de kunne/kan fortelle at de 

heller ikke har møtt noen som synes utformingen er pen eller i samklang. Totalt sett så blir dette mange mennesker. 

 

Jeg har selfølgelig også møtt noen forkjempere som av forskjellige årsaker mener vi må gå for den eksisterende utformingen, 

men selv disse medgir at pent er det ikke.Alle disse menneskene representerer et bredt spekter av befolkningen, og alle 

“værtegn” viser at overvekten av motstandere er stor. Det er sikkert fler på FB med samme erfaring. Nå behøver du jo ikke 

synes dette er troverdig Dag Jørgen, Men også andre har registrert dette. 

 

Rolf Røysland skriver ( AAB 24.04.12) 

Sitat: Det kan nesten virke som om tilhengerne av prosjektet har valgt å holde en lav profil. Årsaken til dette fraværet av 

begeistrede innlegg fra tilhengerne av utbyggingen kan selvsagt diskuteres i det vide og det brede. Det kan kanskje være fordi 

Holmenprosjektet ikke har den støtte det burde hatt? Hvis så er tilfelle, og politikerne velger å si ja til første trinn av utbyggingen 

torsdag kveld, er det helt klart en ubalanse mellom de folkevalgte og folket de representerer. Sitat slutt. Legg merke til datoen, 

så det ikke forveksles med i morgen ( men alikevel) 

 

Ordførerens bekymring over uroen rundt Holmen utbyggingen (AAB 05.05.12) 

Vedrørende et brev der ordføreren ber om utsettelse  

Sitat: Orføreren begrunner behovet for utsettelse med at det etter hans oppfatning er en utbredt uro over Holmen-arkitekturen i 

flere politiske partier i Risør.-Dette mener jeg også reflekterer en uro og oppgitthet, og i det minste en total mangel på 

entusiasme, i relativt store deler av komunens befolkning. Vi har ingen sikker måling på stemningen i komunen, men jeg føler 

selv å ha et rimlig stort kontaktnett i mange miljøer. Min klare oppfatning er at motstanden mot Holmen-utbyggingen går langt ut 

over en liten aksjonistgruppe og at uroen og skepsisen er stor. Det er også påtagelig at så å si ingen i offentligheten ytrer 

entusiasme for arkitekturen på Holmen. Sitat slutt. 

 

Jeg håper dette var nogenlunde troverdig Dag Jørgen. Skepsisen og uroen rundt Holmen-utbyggingen er vel ikke på bedringens 

vei? Et eksagt tall for for eller imot kan vi vel bare få ved en folkeavstemning 

30. mai kl. 20:05 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Hva innebærer det å være stolt av byen sin Oddvar? 

30. mai kl. 20:55 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Det får hver enkelt avklare med seg selv, men det kan da umulig være slik at de som er mot en utbygging 

nødvendigvis er mer stolt av byen sin enn de som er for. Man kan da være stolt av byen uavhengig av politisk standpunkt i 

enkeltsaker. 
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30. mai kl. 21:25 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl selfølgelig 

30. mai kl. 21:39 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det er selvsagt ikke sånn at du og dine meningsfeller ikke kan være stolte av byen, men for min del vil jeg være flau 

om de kopiene av en drabantby i Oslo blir bygget! 

30. mai kl. 21:42 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Selvsagt har du rett til å være flau, Gro. 

30. mai kl. 21:44 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Du Oddvar du Oddvar. 

30. mai kl. 21:47 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Ja, ikke sant, Tom. Man må kunne være uenige, gjerne ta i så busta fyker, men å blande det sammen med å 

være stolt eller ikke stolt eller for den sakens skyld flau eller ikke flau over byen sin, er mildt sagt.....ja, netopp.......flaut. 

30. mai kl. 21:53 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Fornuften vil seire i Holmensaken. Flaue, stolte, sinte, forvirret, forbauset, oppglødd... Alle stemninger 

stemmer. Takk for mediet Risørtanken som speiler denne viktige saken og lar Risørtrollet komme ut av berget... 

30. mai kl. 22:38 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Siri Ingeborg Harsem Ser det for meg...Risørflekken åpner seg ;) 

30. mai kl. 22:45 · LikerLiker ikke · 2 

Ruth Aanonsen Homme Tja.......artig lesestoff. Litt kjedelig også noen ganger. Blir liksom litt lei. MEN mitt håp er fortsatt at 

denne utbyggingen vil stanse .......av en eller annen grunn. Ser ikke at DEN utbyggingsformen er viktig for Risør......tror vi som 

samfunn vil tape på den.....Den som lever får se....?! 

30. mai kl. 23:32 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150832740996752&set=a.109031416751.106166.528506751&type=1&theater 

 

Veggbilder  

Risørs talende taushet 

 

Av Erling Okkenhaug, leder av Allgrønn 

 

Risørs folkevalg... 

Les videre 

Av: Erling Okkenhaug 

31. mai kl. 04:06 · LikerLiker ikke · 2 ·  

Nina Kristiin Vraa Fascinerende debatt for en som besøker Risør jevnlig! Nå har Risør markedsført seg med unik 

trehusbebyggelse, kunst og kultur så lenge jeg kan huske. Da er det et paradoks at nå skal det bygges betongblokker hvor 

kunst og kultur ikke er nevnt med et ord. Altså på Holmen skal det bygges boligblokker som vi finner i en hvilken som helst 
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forstad (og ikke glem at i Kristiansand bygde de på 60-tallet blokker på de høyeste punktene i byen - og gjett hvor lang tid det 

tok før alle mente at det var en heller dum ide?). Risør er kanskje på jakt etter storbystatus, for det er vel ingen som på ramme 

alvor mener at sementblokker er spesielt pent? Se på Høyvold brygge i Kristiansand, deter pinadø ikke vakkert det heller, men 

fin utsikt har de! Så var det denne kunsten da. Plagsomt med fattige kunstnere, og nå som de dere har endelig begynner å bli 

pensjonister eller dø ut, vil dere kanskje ikke ha nye? Hvis Risør fortsatt skal være en kunst og kulturby, burde det da ikke 

tegnes inn atelieer med gjesteleiligheter i dette komplekset? Når Risør er et unikt sted (bortsett fra blokkene om de blir bygd), 

ville ikke internasjonalt kjente kunstnere finne byen interessant å bo og jobbe i over en periode? Ville de trekke mennesker til 

byen? Det er slik at i forhold til gjesteopphold for kunstnere, skal kuliminere i en utstilling/konsert eller hva det måtte være. Det 

kommer publikum og musikere fra hele verden til kammermusikkfestivalen, kanskje noen av musikerne kunne tenke seg å bo og 

la seg inspirere for en periode? Kanskje en billedkunstner av verdensformat ville like å sitte med panoramautsikt fra sitt atelier 

på Holmen? Hvor ble det av visjonene? 

31. mai kl. 10:18 · LikerLiker ikke · 10 

Tom Nordahl Flott innlegg Nina, men jeg tror nok de alerede har bestemt seg. og da vil de stå på det. Rådgivende instanser 

kom med feil svar. å tenke over handlingen og koneskvensene får komme siden. 

31. mai kl. 16:47 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Se Aust-Adger blads dekning av vedtaket i Holmensaken, LINK NEDENFOR.. AP fikk flertall for ønsker om 

vesentlige endringer i prosjektet for å sikre bedre tilpasning. Nå gjelder det å få de to utbyggerselskapene som ikke er fra Risør 

til å innse at de vil tape omdømme om de ikke tar på alvor de vedtatte ønskene om endrede planer for å oppnå en mer 

stedstilpasset arkitektur. 

Det er gode sjanser for at seriøse aktører som Backegruppen og Løvenskiold ikke vil ta belastningen ved å ignørere både 

flertallet i bystyret og Riksantikvaren, selv om den lokale utbyggeen trolig er klar for å kjøre på og peke nese til flertallet, fordi 

bystyret ikke kan sette formell makt bak sin ønskeliste. LINK TIL ARTIKKELEN: Stort flertall for rammesøknaden 

http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6085420.ece 

 

Stort flertall for rammesøknaden  

www.austagderblad.no 

 -Vi kan gå videre med dette vedtaket og starter salgsprosessen umiddelbart. 

1. juni kl. 09:42 · LikerLiker ikke 

Ivan Gimre-Pedersen Det er jo lov til å håpe på det. 

1. juni kl. 09:47 · LikerLiker ikke 

Audun Engh I AAB sier utbygger at salget av leiligheter skal starte straks. Hordan skal da bystyrets ønsker om endringer da 

kunne følges opp? Det vil være kontraktsbrudd om utbygger endrer utfomngen av byggene etter at de har solgt leilgiheter. 

Utbygger har den perfekte unnskyldning for å avvise ønskene, ihvertfall for byggetrinn 1. Konklusjonen på Holmenfadesen: Det 

går galt når lokalsamfunnet ikke samler seg om visse minstekrav til utbyggingen før noe som helst godkjennes. F.eks. gjennom 

en plansmie. Disse minstekravene må tas inn i reguleringsbestemmelsene som ufravikelige, målbare krav, f.eks til hvilke 

takvinkler som godtas, ikke som uklare ønsker om "samklang" etc. 

1. juni kl. 09:56 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Det var en utrolig opplevelse å se at et samstemt Ap ikke ønsker at det skal stilles krav til utbygger, men tror at det 

holder med å gi uttrykk for et ønske og en henstilling! Det betyr at trykket mot utbygger må økes, og håpe at de ser at de ikke er 

tjent med en negativ omtale av prosjektet. Saken er ikke over med dette!!! 

1. juni kl. 10:10 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen HAllo hallo Ja Nå er det ca 90 leiligheter for salg folkens. Ja for Flisvika MÅ selge 30-35 før start og 

Holmen 40-60 så ja jeg undrer.Når blir det start tro...ja på byggingen? .Finnes andre muligheter å få seg leiligheter ...ja alt fra for 

salg fra meglere, Oterlia , Lindalen og Linken så ja. Farta på Flisvika er 1 leilighet i mnd . ja dette blir et tregt kappløp....tror jeg 

da. 

1. juni kl. 11:47 · LikerLiker ikke 
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Sverre Torjussen Jeg melder meg ut av gruppa etter vedtaket for Holmen. Skrekk og gru. Bare trist... 

1. juni kl. 16:45 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Takk for følget. 

Oddvar Mykland Det ser ut som Audun Engh ikke helt har oppfattet at såvel reguleringsplan med bestemmelser, rammesøknad 

og utbyggingsavtale nå er godkjent av et ganske stort politisk flertall. 

1. juni kl. 16:51 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Intet er bygd, det er muligheter for etterprøving og sterke stalige aktører er slett ikke tilfreds. 

1. juni kl. 17:16 · LikerLiker ikke 

Per Søderlind Jeg lurer på, hvem er?: "sterke stalige aktører" 

1. juni kl. 17:19 · LikerLiker ikke 

Nina Kristiin Vraa Jeg tror det er en del politiske instanser som kan overprøve dette vedtaket. Fylkesmann, miljøvernsdept, 

riksantikvaren og sikkert flere. Det er bare å starte i en ende, såkan dette treneres i mange år og kanskje for alltid. Lykke til! 

1. juni kl. 17:35 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Ingen av de nevnte kan overprøve de vedtakene som nå er fattet. Det kalles lokal styringsrett. Og den er viktig. 

Reguleringsplanen ble stadfestet allerede i 2010. De endringene som er foretatt er av alle parter ansett som mindre vesentlige. 

Nå er også rammesøknad og utbyggingsavtale vedtatt. Så det er all grunn til å ønske hverandre god helg. Det er til og med 

varslet at sola kan komme til å skinne over Risør. Det går med andre ord rett vei. 

1. juni kl. 17:53 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Og du tror at denne kampen er tapt????? Det vet jeg at den ikke trenger å være.... 

1. juni kl. 19:48 · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Dette er vanvidd ! God & Varm helg ♥ 

1. juni kl. 21:13 · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Endelig kan all diskusjon om Holmen legges død. Håper flere her på Risørtanken selger det gamle 

trekkfulle huset sitt og flytter inn i en ny flott leilighet ved innseilingen til Risør. 

1. juni kl. 21:43 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Tror debatten om Holmenblokkene starter nå jeg... 

1. juni kl. 21:47 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 3 

Nina Hjorth Brekke Den er på babystadiet , dette ordner seg :) 

1. juni kl. 21:48 · LikerLiker ikke · 1 

Ruth Aanonsen Homme Ja ja så tapte vi, såå langt. Så vil tia vise om opptimistene har rett i at dette vil bli så bra for byen. Det 

hadde jo vært fint om de får rett. Ellers så ser jeg det likt med Øyvind Cristoffersen. De må tro på julenissen, viss folk virkelig tror 

at såå mange leiligheter kan bli solgt i lille Risør. 

1. juni kl. 21:50 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1 

Nina Hjorth Brekke Minner om propaganda ...http://www.risorholmen.no/ 

Risørholmen | Den hvite trehusbyen er den mest sjarmerende av alle sørlandsbyene.  

www.risorholmen.no 

| Den hvite trehusbyen er den mest sjarmerende av alle sørlandsbyene. 

1. juni kl. 21:52 · LikerLiker ikke · 1 
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Egil Eriksen Bolig på Holmen. Bolig i Flisvika. Bolig i Oterlia 2. Bolig i Linddalen. Bolig i Buvika. Bolig i... og så videre. Hvor 

kommer de til å jobbe; hvis de jobber, alle de som vil bo på disse stedene? Her i kommunen eller i en nabokommune eller noen 

timers kjøring herfra? I noen av tilfellene er det kanskje en stund til vi vet svarene. 

1. juni kl. 22:16 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150837186916752&set=a.10150324317396752.335875.528506751&type=1&per

mPage=1 

 

Mobilopplastninger  

Fra dagens Aftenposten. Riksantikvaren har kalt utbyggingen "sovjetisk planlegging"! 

Av: Erling Okkenhaug 

2. juni kl. 07:37 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 1  

Erling Okkenhaug Fra dagens Aftenposten. Riksantikvaren har kalt utbyggingen "sovjetisk planlegging", 

2. juni kl. 07:39 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Vi har jo i Risør endel fornøyelige stedsnavn så som feks. Lille Danmark, Cape Horn og Pjolter bay, nå kan vi 

risikere å få Abu Dabi :-) 

2. juni kl. 08:41 · LikerLiker ikke · 2 

Tom Nordahl Vi får håpe at du har angående utbyggerselskapene rett Audun. 

Dette er backegruppens etiske retningslinjer hentet fra deres hjemmeside: 

 

Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner preget BackeGruppens omdømme. Dette er en del av vår kultur.  

I BackeGruppen lar vi følgende grunnprinsipper prege våre handlinger: 

Positiv verdiskapning 

- Vi skal oppnå resultater og skape verdier gjennom egen dyktighet, ikke ved misbruk av makt eller ved å utnytte andres 

svakheter. 

Retten til å velge 

- Etikkens største trussel er at 'alle andre gjøre det'. Vi skal aldri gå på akkord med vårt eget verdigrunnlag. 

BackeGruppens Etiske Retningslinjer hjelper oss å velge riktig løsning både i arbeid og handlemåte. 

2. juni kl. 11:25 · LikerLiker ikke · 1 

Siri Ingeborg Harsem Dette var vakre ord Tom, la oss se om det gjelder i praksis.... 

2. juni kl. 11:29 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Aftenposten skrev lørdag om vedtaket i bystyet om Holmen. Nå gjelder det å få utbyggingsselskapene til frivilig å 

endre planene i tråd med Rksantikavrens anbefaliner og bystyrets ønsker. http://www.aftenposten.no/kultur/Omstridt-utbygging-

vedtatt-i-Risor-6841217.html#.T8qM2y8s6Qw 

 

Omstridt utbygging vedtatt i Risør  

www.aftenposten.no 
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Bystyret i Risør vedtok torsdag kveld å bygge ut et område i indre havn med boli...ger. – Vi ønsker å gi sikkerhet for utbyggeren, 

sier ordfører Per Kristian Lunden.Vis mer 

3. juni kl. 00:03 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Nå er det på tide å ta bystyrets vedtak inn over seg. Lindstøl, Bache, Løvensjold og Bogen har fått vide 

fullmakter og skal bygge på Holmen. Dette kan bli spennende og lukrativt for Risør, om utbygger velger en kreativ, åpen og 

inkluderende profil i prosjektprosessen, der en f.eks. gir kunst og kultur helt sentrale plasser. Det er på tide å praktisere 

kulturverdiene som vi så gjerne forsvarer. 

3. juni kl. 02:10 · LikerLiker ikke · 3 

Erling Okkenhaug Dersom utbygger vil te seg slik du drømmer om Christian vil det være en nasjonal sensasjon. Slike retninger 

har man enda ikke sett. I spekulantbransjen skal man tro det værste til man ser det beste. Mellom mennesker skal man derimot 

tro det beste til man ser det værste. 

3. juni kl. 02:18 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Siri Ingeborg Harsem Det er nok en god leveregel Erling... 

3. juni kl. 09:59 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Dette blir spennende. Komunen har åpnet noen dører som gjør at utbygger har anledning til å få til en arkitektur 

som er i bedre samklang med den historiske beyggelsen. Nå er det bare å følge med slik at media kan bli foret med 

(forhåpentligvis) positive omtaler og bilder om hvordan saken skrider frem.. 

3. juni kl. 10:16 · LikerLiker ikke · 1 

Knut Henning Thygesen Disse forslaga fra Rødt, alle innenfor de rammene bystyret har satt i Reguleringsplanen ble nedstemt i 

bystyret. Det var altså utbygger, ikke bystyret som kom med endringer i Reguleringsplanen. Men bystyret (inklusiv AP) godtok 

endringene, også det som ikke bare vi, men folk flest og landets øverste antikvariske myndighet ganske tydelig signaliserer at er 

et brudd med reguleringsbestemmelsenes krav om "samklang"; 1) De samlede forslag til endringer i Reguleringsplanen som 

framkommer i Rammmesøknaden behandles som «vesentlige endringer» på grunn av Holmens sentrale plass nær den 

historiske trehusbyen og den betydning dette miljøet har i Norsk arkitekturhistorie. 

 

2) Bystyret mener Rammesøknaden ikke oppfyller Reguleringsplanens sentrale krav om ”Samklang” med Gamle Risørs 

trearkitektur, og kan ikke godkjenne søknaden på dette punktet. Bystyret vil anbefale søker/utbygger om å lytte til 

riksantikvarens skisseforslag for å oppfylle kravet om samklang.  

 

3) Bystyret vil signalisere at vi imøteser en søknad om endring i reguleringsbestemmelsene som åpner for at utbygger kan 

bygge med saltak/pulttak i tråd med Riksantikvarens råd. En slik søknad kan behandles som dispensasjon og trenger ingen 

høringsrunde. 

 

4)  

Bystyret godkjenner ikke en formålsendring og utfylling av det omsøkte området i sjø syd-vest på Holmen.. 

 

5) Bystyret godkjenner ikke at 4. etasjer bygges, innredes og benyttes til leiligheter. 

 

6) Bystyret kan ikke godta at siktlinjene endres i tråd med omsøkte plan. 

 

7) Selv om bystyret på grunn av Reguleringsbestemmelsene ikke kan pålegge utbygger å regulere også til næringsarealer i 

første byggetrinn, vil vi på det sterkeste oppfordre utbygger til å legge til rette for det i dette byggetrinnet, i tråd med 

reguleringsplanens intensjon. 

3. juni kl. 10:51 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Så utbygger har altså ingen forpliktelser på seg til å samarbeide med antikvariske/vernemyndighetene Knut 

Henning ? 

3. juni kl. 11:13 · LikerLiker ikke 

Audun Engh Til tross for at blokkene på Holmen i Risør kan bli oppført, er det positive i denne saken at Riksantikvaren utvetydig 

har anbefalt en byggeskikk som på en tydelig og lesbar måte er preget av Risør sentrums historiske trehusbebyggelse. Holmen 

er ikke et verneområde, men Riksantivaren mener at man også må verne trebyens karakter ved å tilpasse nybygg i nærliggende 

områder, dersom ubyggingen visuelt vil påvirke den helhetlige opplevelsen av stedet. Dette er nye og meget positive toner fra 

Riksantikvaren. Vår øverste nasjonale fagmyndighet innen kulturminnevern går med dette inn fur bruk av tradisjonell byggesikk 

når det bygges nytt i nærheten av verneverdig bebyggelse. Tidligere har RA støttet tilbygg til Union hotell i tradisjonell stil. Disse 
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signalene må få konsekvenser for lovgivning, praksis i kommunene, utbyggernes planlegging av nye prosjekter og utdanningen 

ved arkitektskolene. Der lærer studentene at tilpasning er et ynkelig knefall for kitch og nostalgi. "Djerv" kontrast er det eneste 

som teller. Statstøttede arkitektskoler kan ikke tillates å undergrave nasjonale retningslnjer for kulturminnevern og lokal 

byggevirksomhet. 

3. juni kl. 12:17 · LikerLiker ikke · 2 

Audun Engh HVORDAN HINDRE NYE FADESER OG KONFLIKTER? 

I tilfellet Holmen kom Riksantikvarens anbefalinger for sent til å stanse vedtaket, og de manglet formell kraft til å fremtvinge 

endringer. Dette bl.a. fordi innsigelse ikke var varslet. Lærdommen er at alle aktører, både offentlge og lokale, må sikres rett og 

praktisk mulighet til å påvirke planene før de er kommet for langt og kommunale myndigheter og folkevalgte har fått kvíven på 

strupen av utbyggere.  

 

Vi må få en lovgivning som pålegger utbyggere å igangsette en åpen, deltakende prosess før de starter utarbeidelsen av planer. 

Den mest effektive metoden for å sikre reell medvirkning og skape lokal enighet er at planene utarbeides i en deltakende 

prosess, slik at ikke utbygger og arkitekt allerede har forelsket seg i et konsept før andre slipper til med sine innspill. 

 

Plansmier er av flere norske forskningsmiljøer som har utredet deltakelse, bl.a. NIBR og Asplan-Viak, fremhevet som en av de 

mest effektive prosessene for å sikre reell medvirkning for alle aktører. Alle parter, også utbyggerne, vil være tjent med 

prosesser som løser konfliktene på et tidlig stadium, før planene ferdiggjøres, og som dermed både reduserer behovet for bruk 

av klagerett og skaper større forutsigbarhet for gjennomføringen. 

 

Les mer om plansmier på www.plansmier.no 

 

Plansmier - deltakelse, engasjement og konsekvenser  

www.allgronn.org 

gen nettside for plansmia i Rakkestad Faceboo...kside Les merLast ned informasjon (PDF) Her er enda et resultat av vår 

kampanje for plansmieverktøyet overfor norske kommuner: Les merVis mer 

3. juni kl. 12:44 · LikerLiker ikke 

Viktor Hauge Dessverre er det nok slik at utbygger nå kan se helt bort fra hva Riksantikvaren har uttalt, og evt. Næring på 

Holmen er helt i det blå. Vi sitter igjen med et "hyttefelt" midt i sentrum med svært begrenset verdi for øvrig befolkning bortsett 

fra de kronene de evt måtte legge igjen i butikkene. Senterpartiet fokuserte på næringsbiten fordi det er det som ville gjøre 

Holmen til en levende bydel. Og vi vil ha boplikt (og ja vi stemte for utbygging på Holmen og Flisvika i forrige periode fordi vi 

ønsker utbygging, men boplikten var det ikke mulig å få flertall for med det bystyret som da var) for å sikre helårsbruk. 

3. juni kl. 12:45 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det er helt ufattelig at ikke Ap kunne støtte forslagene til Rødt, det ville sikret en bedre tilpasset utbygging, og sendt 

signaler til utbygger, Riksantikvar og byens befolkning om at man ønsker det beste for byen!!! 

3. juni kl. 16:56 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Dette var vel ikke rart. Denne 1% klubben rødt innehar kun 1% av Norges politiske meninger.. 

3. juni kl. 19:15 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Men av og til kommer de da med fornuftige forslag til vedtak.... Det er det i allefall mange nok i Risør som mener til 

at de har fire representanter i bystyret og varaordføreren! Kunne vi i sånne saker droppe partikampen og heller se hva som 

gavner Risør! 

3. juni kl. 19:34 · LikerLiker ikke · 3 

Trine-Lise Wessel Holst Helt enig med deg Gro i lokal politikken er det ikke så mye hvilket parti men saken. 

3. juni kl. 20:01 · LikerLiker ikke · 1 

Kim Andor Stiansen Rødt har aldri vært noe stuerent parti. Det viste bare konfliktene på landsmøtet i Rødt. Masse grums i 

ledelsen og et rødt som er i oppløsning.. 
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3. juni kl. 23:50 · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen  - Vi har turt å se kritisk på oss selv. Vi skal være til for alle som vil kjempe mot kapitalismen, og som vil løse 

klimakrisen, ikke bare dem som har lest Karl Marx’ samlede verker. Det er vel og bra med omfattende analyser av det 

kapitalistiske hegemoniet, men hva nytter det når ingen hører på deg. Ref. Moxnes 

4. juni kl. 00:11 · LikerLiker ikke 

Gro Øymyr Det står respekt av Risør Rødt som har holdt ut i alle disse årene på tross av en massiv motstand fra resten. Det ser 

av og til ut som om det er farlig å være enig med Rødt i bystyret..... Men ute i byen nyter de stor respekt. Stå på! 

5. juni kl. 11:20 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Her er et innlegg publisert i dagens lokalavis i Risør fra Audun Engh om hva som kan skje videre etter 

bystyrevedtaket. 

 

HOLMEN: BYSTYRETS GODE ØNSKER OM EN BEDRE TILPASSET BEBYGGELSE MÅ UNDERBYGGES MED REELLE 

MAKTMIDLER. 

 

Noen kommentarer fra tilhørerbenk under Risør bystyres behandling av Holmensaken. 

 

Rødts forslag til vedtak representerte ikke sosialistisk rabulisme, men sunn fornuft, og burde fått flertall. Det er interessant å se 

at Rødt idenne saken representerer verdikonservative standpunkter, mens Høyre står for tut-og-kjørmaterialisme. På landsbasis 

markerer Venstre seg som tilhenger av kulturminnevern og miljøhensyn, mens lokalpartiets retorikk i Holmensaken minner mest 

om Fremskrittspartiets. 

 

Det er forunderlig å se med hvilken nidkjærhet og kritikkløshet endel folkevalgte aksepterer og støtter ethvert ønske om lukrative 

endringer av planene, fremmet av utbygger. Når utbygger ikke vil bygge nærngslokalene som kan gi en levende bydel, får vi 

f.eks. høre at det ikke gjør noe, det eneste som teller er boliger. Kommunale krav om en viss andel næringslokaler for å sikre 

mangfold, noe som er en selvsagtdel av byplaner verden over, ble omtalt som kommunistisk planøkonomi. 

 

Arbeiderpartiet fikk flertall for ønsker om vesentlige endringer i prosjektet for å sikre bl.a. bedre tilpasning til Risørs byggeskikk. 

Ønskelisten er å anse som en henstilling til utbyggerne om å være snille gutter. AP ville ikke stemme for konkrete krav om 

endringer. Det er underlig å oppleve en slik tro på motpartens gode vilje fra arbeiderbevegelsens representanter. Partiets 

historie burde ha lært dem at man må stille makt bak krav til en motpart som har store økonomiske interesser. Det blir som om 

LO med luen i hånden skulle henstilt til arbeidsgiverne å øke lønnene, istedenfor å stille lønnskrav understøttet av en reell 

streiketrussel. 

 

Et godt utgangspunkt for videre press. 

 

Ønskene om endringer som fikk flertall er likevel et godt utgangspunkt for videre press. Vi får håpe mindretallet ikke vil forsøke å 

undergrave vedtaket. Nå gjelder det å få de to utbyggerselskapene som ikke er fra Risør til å innse at de vil tape omdømme om 

de ikke tar på alvor de vedtatte ønskene om endrede planer for å oppnå en mer stedstilpasset arkitektur. Utbyggerne bør også 

vurdere om drabantbyblokker i skjærgården er det markedet etterspør. Hvor mange bolig- og hyttekjøpene ønsker å etablere 

seg i en by gjennom et byggeprosjekt som er sterkt mislikt av befolkningen? 

 

Det er gode sjanser for at seriøse aktører som Backegruppen og Løvenskiold ikke vil ta belastningen ved å ignorere både 

flertallet i bystyret og Riksantikvaren, selv om den lokale utbyggeren kanskje er klar for å kjøre på og peke nese til flertallet, fordi 

bystyret ikke kan sette formell makt bak sin ønskeliste. 

 

Starter salget av byggetrinn 1 før endringer er diskutert? 

 

Til AAB sier utbygger at salget av leiligheter skal starte straks. Hvordan skal da bystyrets ønsker om endringer kunne følges 

opp? Det kan lett bli å anse som kontraktsbrudd dersom utbygger endrer utformingen av byggene etter at de har solgt 

leiligheter. Utbygger kan 

dermed ha den perfekte unnskyldning for å avvise ønskene, ihvertfall for byggetrinn 1. 

 

Hvis utbygger ønsker en seriøs dialog med kommunen og Rksantivaren, bør salget utsettes, eller det må tas klare forbehold om 

endringer i salgsprospektet. 

 

Lærdommen fra Holmensaken: Pass å premissene! 

 

Lærdommen fra Holmensaken er at det lett går galt når lokalsamfunnet ikke samler seg om visse minstekrav til en utbygging før 

planer tegnes og noe som helst godkjennes. Denne avklaringen kan f.eks skje gjennom en plansmie, der ulike aktører fra 

utbyggere til folkevalgte og innbyggere er med på å utforme en konkret plan som alle kan akseptere. Minstekravene til 

prosjektet må tas inn i reguleringsbestemmelsene som ufravikelige, målbare regler. F.eks. kan man stille krav om bruk av flere 
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arkitekter, trebebyggelse, maksimale fasadelengder, vindusformer og hvilke takvinkler som godtas. Uklare ønsker om 

"samklang" med den eldre bebyggelsen, slik det er formulert i reguleringsplanen for Holmen, er verdiløse dersom de ikke 

konkretiseres med udiskutable kriterier. 

 

Miljøverndepartementet, representert ved en statssekretær, har skrevet at de er kjent med saken og følger den, med 

Riksantikvaren og Fylkeskommunen som utøvende organer. Og departementet påpeker at en eventuell endring av 

reguleringsplanen kan bli en sak for dem. Riksantikvaren vil bruke Holmen som case study under en antikvarfaglig konferanse. 

Dette viser at Holmen er blitt en nasjonal sak, med særlige forpliktelser for alle involverte. 

 

Flertallets standpunkt er positivt og ganske utvetydig, men det er fare for at lokaldemokratiet vil bli tilsidesatt fordi man mangler 

formelle virkemidler. Skal bystyrets vedtak om ønskede endringer få et konkret innhold, må enten utbygger frivillig gå med på 

slike forbedringer, eller Risørfolk må benytte alt som er av muligheter for klage og overprøving av vedtaket, for å oppnå mer 

rubuste bestemmelser om tilpasning. Alle stener bør derfor snus for å få etterprøvd de foreliggende vedtak og avtaler, gjennom 

både politiske, juridiske og økonomiske kanaler. 

 

Audun Engh 

 

INTBAU - International Network for Traditonal Building, Architecture and Urbanism, Norge. www.intbau.org 

 

Home Page  

www.intbau.org 

The International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism (INT...BAU) is building an active network of 

individuals and institutions interested in offering a humane alternative in architecture and the built environment and creating new 

and harmonious places which respect local traditio...Vis mer 

5. juni kl. 11:58 · LikerLiker ikke · 3  

Erling Okkenhaug Audun Engh skrev også: En forsker ved NIBR kritiserer lav kvalitet på nye boliger i norske byer, mht. 

planløsninger, lysforhold og uterom. Men minst like viktig er den urbane konteksten. Vi må slutte å bygge boliger og begynne å 

bygge byer. Monofunksjonelle boligprosjekter i eller utenfor byene skaper ikke levende urbane nabolag med redusert 

bilavhengighet. Utbyggere foretrekker bygninger med bare en funksjon, det er enklest å håndtere. Arkitekter liker å tegne 

bygninger som er seg selv nok og ikke inngår i en urban helhet. Begge bør tvinges til å planlegge urbane områder med en 

blanding av tilbud, gjerne i samme bygning. Ellers får vi bare kompakte drabantbyer, ikke de bærekraftige, inkluderende byene 

vi trenger. De nye boligblokkene i Oslos utkanter bare snylter på de urbane kvalitetene i 1800-tallsbyen, f.eks. fantastiske 

bydeler som Grünerløkka og Frogner. Hvorfor skulle vi bygge dårligere idag? Roten til problemet er modernismens krig mot den 

europeiske byen, med funksjonsdeling og enkeltstående minimalistiske bygg plassert i "parker" som våpen og botemiddel. Vi 

må igjen praktisere kunsten å bygge byer og tegne tett, attrakitiv bymessig bebyggelse. Da man man søke inspirasjon i Europas 

årtusengamle tradisjoner for urban byggevirksmhet, både når det gjelder byforming og en urban arkitektur som gleder 

befolkningen. Attraktiv bebyggelse, noe som utfra folks preferanser åpenbart må bety økt bruk av tradisjonelle byggeskikk og 

dekorative elementer, er nødvendig for at høy tetthet skal oppleves som positivt av brukerne (mange arkitekter er selvsagt 

uenige i dette). Få klager over at det ikke er nok "lys og luft" i ekstremt tette og mangfoldige byer som Roma, Paris eller 

Stockholms Gamla Stan. Det er utrivelig modernisme som krever å være omgitt av bymiljøfientlig åpenhet. 

5. juni kl. 12:00 · LikerLiker ikke · 2 

Gro Øymyr Det er godt å vite at omverdenen følger oss!!! 

5. juni kl. 12:10 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Og så til Risør? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150844930946752&set=a.10150324317396752.335875.528506751&type=1&ref=

nf 
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Og så - til Risør? 

Av: Erling Okkenhaug 

5. juni kl. 17:41 · LikerLiker ikke  

Trine-Lise Wessel Holst Tror kanskje du forenkler problemet litt Okkenhaug. Mye er endret siden 1800 tallets storhetstid . Skulle 

man bruke like lang tid på bebyggelse nå hadde vi hatt mange mennesker som måtte bo i telt. Tidene forandrer seg om man 

liker det eller ikke. Vi har befolkningsvekst, lengre levealder mindre skog og ta av. Byene blir større og det finnes en del 

mennesker, kanskje like mange som liker funkisstilen. som du har din kjærlighet til det som var moderne på 1800 tallet. Disse 

menneskene har ikke noe mindre interesse eller er noen dårligere mennesker bare fordi de liker noe annet for Risørs eller 

Norges eller byenes ve og vell. Regner med du er en meget bereiste mann som jeg selv er og vet at det finnes masse dårlig 

arkitektur i hele Europa ja verden som det finnes fantastiske spennende bygninger som ikke et fra 1800 tallet . Operahuset i 

sidney bla 

5. juni kl. 18:15 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Funkis kan være fint det. Hvis man bygger variert nok Trine-Lise. Dette er ikke en diskusjon om arkitektur. Vi 

har alltid hevdet at Holmensaken handler om variasjon og struktur. 

5. juni kl. 18:29 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Holmen utbyggingen er vel "en smule" unna Operahuset i Sideney ? 

5. juni kl. 18:48 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Variasjon , struktur og arkitektur. Hvis vi går tilbake til gamle gamle innlegg. Hvis jeg da har missforstått 

dette , er det på plass med en beklagelse. Synes bare at det er en litt nedlatende holdning til folk i byen hvis man synes at 

holmenplanen er bra som det er. Det blir feil . Da mister vi noen debutanter som representere den andre siden. Uannsett hva du 

, jeg måtte mene. Og ting endrer seg ikke bare ved å gjenta seg selv mange nok ganger. 

5. juni kl. 18:49 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Trine-Lise Wessel Holst Tom det var bare et eksempel på spennende bygg som er vellykke som ikke var fra 1800 tallet som så 

mye ble nevnt , men jeg ble fortalt at det innlegget fra Okkenhaug handlet kun om variasjon og struktur så jeg leste teksten feil 

og missforstod trodde han også henviste til de byggekvaliteter som bygg fra den epoken hadde. Dette er det beklaget for. 

Akkurat som du missforstod nå nettopp med mitt eksempel. Jeg snakket generelt Europa siden vi skulle lære og søke 

inspirasjon der. Håper den missforståelsen ble oppklart, 

5. juni kl. 18:55 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug For å si det sånn Trine-Lise. Godt tradisjonsrikt byggehåndverk er heller ikke å forakte.... 

5. juni kl. 19:13 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Den er godtatt Trine-Lise :-) Jeg er forsåvidt heller ikke imot funkis stilen, men jeg mener at den ikke hører 

hjemme i denne sttingen. Den harmonerer etter min mening ( er ikke i samklang) med de øvrige omgivelsene. Det forbauser 

meg også at forkjemperne fokuserer på Holmen som om den skulle være isolert fra og ikke en del av den eksisterende 

historiske bebyggelsen. 

5. juni kl. 19:43 · LikerLiker ikke 

Siri Ingeborg Harsem Å se helhet og sammenheng er ikke en utbredt egenskap/ kunnskap, det viser seg igjen og igjen overalt. 

5. juni kl. 19:47 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Gudleif sa det slik: " Hvis man har et pent ansikt, men synes det mangler "særpreg", så kan man ikke bare ta og 

transplantere de mannlige "kronjuvelene" og plasesere dem der nesa burde vært. Riktignok har ansiktet fått et nytt "særpreg", 

og begge deler har vel sin "sjarm", men de hører liksom til vær for seg. :-) 

5. juni kl. 19:55 · LikerLiker ikke · 2 

Kim Andor Stiansen Rart dere ikke diskuterer hvordan folk går kledd i Risør. Pålegg om 30 - talls stil på alle. Det er utrolig hva 

folk kunne tenke seg å ha innflytelse på.. 

6. juni kl. 09:24 · LikerLiker ikke 
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Erling Okkenhaug I denne sammenheng vil dette bety at alle skulle gå i uniform... 

6. juni kl. 09:26 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Kim Andor Stiansen Okkenhauguniformen som Risøruniform ville vel være bra for at alt skulle harmonere med byggestilen.. 

6. juni kl. 09:50 · LikerLiker ikke 

Christian Ellingsgård Hva med en matrosuniform á la Donald Duck? 

6. juni kl. 10:03 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Ja men uniform er da ikke variasjon. Enten den heter okk eller bog eller Lund eller thyg... 

6. juni kl. 10:25 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Hans Petter Bjerva Christian: Altså uten bukse? Vet ikke om jeg ville satt pris på det! ;) 

6. juni kl. 10:33 · LikerLiker ikke · 1 

Per Søderlind Hans Petter, ta det ro. Antrekket skal vurderes av en tverrpolitisk komite, og så skal det ut på høring. Etter det er 

vedtatt, kommer det en egen diskusjonstråd her på RISØRtanken, med en påfølgende folkeaksjon .. regner med at det tar en 

20-30 år før antrekket kommer til salgs. 

6. juni kl. 10:43 · LikerLiker ikke · 6 

Per Søderlind  .. og da ligner det ikke på det opprinnelige forslaget, men er et masseprodusert plagg fra Kina ;) 

6. juni kl. 10:45 · LikerLiker ikke · 2 

Lars Andreas Jeg liker kles-metaforen dere har gående her! Visste du at de lager bunader i Kina også Per? Tror du ville hatt 

problemer med å plukke de ut på 17. mai. Dessuten er de mye kjappere i produksjonen enn budeier fra Gudbrandsdalen har jeg 

hørt ;) 

6. juni kl. 13:33 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Er det slik med Holmen blokkene også Lars? Produseres de på byggeplass eller prefabrikeres de utenlands? 

6. juni kl. 16:27 · LikerLiker ikke 

Lars Andreas Ikke godt å si, men materialene fløtes nok ikke ned elva fra Gjerstad Trevare nei, det tviler jeg på. 

6. juni kl. 18:01 · LikerLiker ikke · 1 

Nederst i skjemaet 

 

 

Nina Lønningdal Er det ikke rart? 

16. mars kl. 17:17 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Nok en god spøk 

16. mars kl. 17:31 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Jeg ønsker alvor slik som deg Oddvar. Kunne ikke du også tenke deg å se hvordan bygningene og volumene 

på Holmen vil te seg i viktige siktlinjer i byen? 

16. mars kl. 17:36 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Enig i at det hadde vært bra, men i mellomtiden er det lite interessant å bringe diverse fotomontasjer og 

barnehagetegninger. 

16. mars kl. 17:43 · LikerLiker ikke · 1 
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Erling Okkenhaug Fint at du er enig i det poenget Oddvar. Etter å ha spurt etter denne sentrale presentasjonen utallige ganger 

lurer jeg jaggu på hva som virker. 

16. mars kl. 17:52 · LikerLiker ikke · 2 

Nina Lønningdal Oddvar - "barnehagetegninger"???? Mener du tegninger av barnehager? 

16. mars kl. 17:55 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland He-He, Nina, den var i grunnen god. Ellers vil jeg anbefale alle å lese Arbeiderpartiets innspill i debatten. Kan 

være et godt utgangspunkt for videre debatt. 

16. mars kl. 17:59 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Uten klar styring og overordnede premisser for Holmenplanene, kan man fort ende opp med noe som ingen 

andre enn utbygger er tjent med... Så viktig at politikerne ikke vingler og med det som ligger på bordet, burde man legger ut 

planen til ny høringsrunde. Kanskje tenke helt nytt med turisme/attraksjon i sentrum. Helst med en åpen og inkluderende 

planprosess som feks Evje og Brokeland har satset på. Se http://www.plansmier.org/ 

16. mars kl. 18:10 · LikerLiker ikke · 1 

Siri Ingeborg Harsem Det er da ganske uhørt og absurd at det ikke for lenge siden er laget en grafisk fremstilling av prosjektet! 

Eller er der fordi utbygger vet hvor talentløst det vil fremstå... 

16. mars kl. 18:37 · LikerLiker ikke · 5 

Nina Lønningdal Når det bygges blokker med flatt tak, uten boplikt - midt i sentrum av Trehusbyen Risør - da er det jo ikke så 

veldig rart at det blir litt røre. Det ville vært veldig rart hvis ingen sa noe til det....... 

16. mars kl. 20:19 · LikerLiker ikke · 8 

Tom Nordahl Når jeg ser dette bildet, så minner det meg om et utsagn fra  

"The red light district" : " Business is business and love is bulshit" :-) 

16. mars kl. 23:00 · LikerLiker ikke · 1 

Øyvind Christoffersen huur hurra dette var slik, jeg tengte med det ja Dette er ramme alvor ja supert 

16. mars kl. 23:04 · LikerLiker ikke 

Audun Tømmerås Dette var jo som ventet, - når utbygger får lov til å tøye grensene med noen setninger her og noen setninger 

der og etterpå forklare at setningenes innhold hadde et annet innhold enn hva alle trodde.  

Sett fra sjøsiden, når man kommer innover mot "kulturperlen Risør", vil man med dette møte en lagerplass for containere. Det 

politiske miljøet bærer et stort ansvar hvis dette blir resultatet. 

17. mars kl. 18:18 · LikerLiker ikke · 4 

Per Henry Zaal Denne fotomontasjen har ingenting med forslaget fra Bogen & co., å gjøre. Det siste forslaget ligger til almen 

beskuelse på Holmen. 

17. mars kl. 19:29 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Du er inn på noe vesentlig Audun. “Romslige” ord og vendinger kan være svært forførende, og kan gi en ilusjon av 

å være noe helt annet en det de faktisk sier. Vi finner det igjen mange steder, blant annet i Risør Arbeiderpartis holdning til 

Holmen utbyggingen. Arbeiderpartiet vil vel egentlig at planen skal gå gjennom slik den er. Se for eks på pungt 5. 

 

Sitat fra pungt 5: Arkitekturen på Holmen skal være i samklang med den gamle trehusbyens unike bebyggelse. Sitat slutt. 

En slik formulering gir en ilusjon av forandring i planene, men ingen garanti. Arbeiderpartiet har allerede signalisert at den siste 

planen i stor grad “er i samklang med gamle trehusbyens unike bebyggelse” og at de vil gå for den eksisterende planen. Andre 

på sin side mener det motsatte. Det vil da i stor grad være personlige tolkinger som er avgjørende i dette spørsmålet. Her må 

det nok spesifiseres bedre og hentes inn en dyktig og erfaren regional og nasjonal ekspertise for å få det beste resultatet.. 

 

I pungt 4, så står det at hvis hotellbyggingen faller bort, så må utbygger SANSYNLIGGJØRE andre formål for hotellområdet 

som gir næringsvekst og positive ringvirkninger for hele komunen. 

Dette gir en ilusjon om at vi med sikkerhet får en næringsvirksomhet på hotelltomta hvis hotellet faller bort. Det eneste som er 

sikkert med en slik formulering er at hotellområdet ikke blir bygd ut til boligformål. Utbygger forpliker seg videre til er å foreta en 

“brainstorming” om andre mulige/sansynlige næringsformål for området. De forpliker seg altså ikke ( slik jeg ser det) til å bygge 
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noe som helst. Området kan stå ubygt i flere år uten at noen løfter er brutt. 

 

Og den fjerde toppeasjen er jo ikke tegnet inn på tegningen? Erlig talt, det skulle ikke forbause meg om utbygger allerede har 

kalkulert med å miste den. ( som det minste av flere onder i en “hestehandel”) da kan man bruke tegningene og planene som de 

er og alt er som før.Jeg er aldeles ikke ekspert på området, og tar mer en gjerne imot lærdom hvis jeg har feil.Dette er bare 

tanker som slo meg. 

 

http://risor-arbeiderparti.mittarbeiderparti.no/-/bulletin/show/726526_risoer-arbeiderpartis-holdning-til-holmen-

utbyggingen?ref=mst 

 

Risør Arbeiderpartis holdning til Holmen-utbyggingen  

risor-arbeiderparti.mittarbeiderparti.no 

Risør Arbeiderpartis holdning til Holmen-utbyggingen 

17. mars kl. 21:28 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Jeg skrev at fjerde easjen ikke var tegnet inn på tegningen, det vet jeg ingenting om. Det skulle være at den ikke 

var med på modellen. 

17. mars kl. 21:31 · LikerLiker ikke 

Jørn Torfinn Dette så ille ut, men kanskje ikke så langt fra sannheten. Hvordan skal de kunne få til ”EN NY LEVENDE BYDEL” 

bant alle disse kassene eller containerene. Her må det tenkes nytt! Prommenader, torg, næring, handel, friluftsinteresser og 

kultur! 

18. mars kl. 11:41 · LikerLiker ikke · 2 

Per Henry Zaal Skrekkmontasjen til Okkenhaug sier mer om ham selv enn Holmen. Som nevnt står modellen til almen 

beskuelse i de gamle lokalene til Skagerak Elektro. 

Kanskje dere ser forskjellen? Bogen's modell er ikke særlig annerledes enn Kritt's, hverken i volum eller høyde. Mer praktisk og 

fornuftig enn den første, slik jeg ser det. De mye omtalte "siktlinjer", de må vel sees enten fra Holmenbrua eller en benk på 

Torvet. Hva er da verdien? Poenget må vel å ha romslig med luft imellom byggene alle veier, samt en romslig 

'strandpromenade' rundt Holmen. Synes det er gått sport i å være dommedagsprofet m.h.t. Holmenutbyggingen! 

18. mars kl. 12:44 via 
e-post

· LikerLiker ikke · 3 

Torben Holte Winstrup Jeg er fullstendig enig med Per Henry her, med tanke på at det har gått sport i dommedagsprofetier fra 

en god del nei-synsere her. 

Jeg er faktisk overhodet ikke lengre i stand til å skille mellom hva som er skremselspropaganda eller nogenlunde fakta her på 

RISØRtanken lengre, hvertfall så lenge det gjelder Holmensaken. Og Holmendebatten i dette fora er ikke noe debatt lengre, det 

virker til å være kun ett enveiskjør fra en nei-side som skyr lite eller ingenting for å svartmale dette fullstendig. Og det til det 

dønn kjedsommelige... 

Jeg har hatt tanker om å komme med innspill her flere ganger, men ser i grunn ikke noe poeng i det, da de fleste saklige 

tilnærminger blir oversvømt av skeive og overdimensjonerte fotomontasjer, samt merkelige drømmer om hvordan Holmen 

kunne blitt i en eller annen utopisk fremtid. Det er jo fullstendig råflott å ha meninger og ønsker om hvordan Holmen skal bli i 

fremtiden, men da må en gå til utbygger og presentere dette da, ikke sofaskrike og forvente at alle andre løser dette av seg 

selv. Det er heller ikke kommunens oppgave å detaljstyre utbyggers planløsninger, da kunne jo utbygger spart seg for hele 

arkitektkostnaden, og fått pakka ferdigsydd; "sånn-gjør slik dere!". Kommunen skal selvsagt legge føringer og retningslinjer, for 

så å vedta eller avslå forslag som legges frem. Dette synes jeg da absolutt det nå er på god vei til å bli også, i og med 

utviklingen den siste tiden.  

Nei forsøk å holde debatten på ett nogenlunde jordnært nivå, uten alt for mye fabler og svabler, så kanskje noen flere gidder å 

bidra med noe fornuftig i denne saken her også. 

18. mars kl. 14:20 · LikerLiker ikke · 8 
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Tom Nordahl Du bruker utrykk som Dommedags profeter og drømmere om dem som er kritiske til den eksisterende planen for 

Holmen utbggingen Torben. Disse "drømmeriene" er vel i såfall noe som "Bogen disiplene" heller ikke kan fri seg fra? De 

kommer nemlig med like mange profetier om hvordan byen vil "se lyset" hvis Holmen blir utbygd etter dagens plan, og jeg synes 

ikke de har kommet opp med noen gode arregumenter som underbygger denne troen. Når det gjelder hva slags 

langtidsvirkninger utbyggingen vil ha å si for Risør, så er nok både UB og Komuneadmenistrasjon synsere. Det er derfor man i 

slike saker søker råd hos en ekspertise som har kunskap og erfaring fra slike utbyggibger, og den ekspertisen finner man ikke i 

Risør. 

18. mars kl. 15:02 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland En flott søndag i dag, egnet for turgåing i frisk vårluft. Slenger du forbi et utested kan en perlende pils være et 

alternativ. Med andre ord: Ta en gjerne en liten timeout i denne gjentakelsenes debatt. Har gjort det. Og det er å anbefale. Ha 

en fortsatt fin søndag. 

18. mars kl. 15:06 · LikerLiker ikke · 8 

Tom Nordahl DEN ER JEG ENIG I ODDVAR :-) 

18. mars kl. 15:11 · LikerLiker ikke · 1 

Kjell Mac Donald Jeg er helt enig Torben , det beste er å ikke svare disse negative innspill som enkelte driver med på denne 

siden . Det er heldigvis et stort flertall som ønsker denne utbygging velkomne , det er 5-6 persjoner som sprer eder og galle om 

byen eller enkelt persjoner, vi andre 6894 er for en utbygging av holmen . Det kalles demokrati , det må dere nå godta , å ikke 

sverte Risør og Risørs innbyggere slik dere driver på med . 

18. mars kl. 15:20 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Siri Ingeborg Harsem Nå ble jeg stum....at virkeligheten kan oppfattes sååå forskjellig!? Svertekampanje og eder/galle 

spredning har hvert fall ikke vært min oppfatning av diskusjonen. Tvert om...ekte kjærlighet til byen og bekymring for fremtidens 

Risør har vært en røde tråd. 

18. mars kl. 15:29 · LikerLiker ikke · 1 

Torben Holte Winstrup Jeg betviler da overhodet ikke intensjonen til folk, vi er alle glad i byen vår. Det handler bare om hvor 

unyttig denne diskusjonen har utiklet seg, i mine øyne.. 

18. mars kl. 15:36 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Det er vel dette man kaller hersketeknikk. Og forsøk på marginalisering og kuppe debatten. Det er viktig å 

visualisere planene med 3D skisser. Det burde alle være tjent med å vite hvordan ting kan bli FØR det skjer. Så jeg "stemmer 

for" å skape et annet konsept på Holmen med fokus på turisme/attraksjon/opplevelse. Tror ganske mange vil kunne stille seg 

bak slike tanker, også:) 

18. mars kl. 15:53 · LikerLiker ikke · 1 

Torben Holte Winstrup Tror andre har kommet meg i forkjøpet for lenge siden ad det å kuppe denne debatten. Har heller ikke 

stilt meg negativ til 3D visualisering, men da må den være realistisk, ikke de hjemmelagede bildene vi har sett blitt lagt ut her. 

For de viser virkelig ikke noe av det som måtte komme i det hele tatt, men det er jo flere her som bruker dem aktivt i 

argumentasjonen sin likevel.  

Jeg kan til og med være tilbøyelig til å si at det helt sikkert finnes bedre løsninger for Holmen, men nå er det dette forslaget vi 

har foran oss, som da tydeligvis noen kan spise, mens andre overhodet ikke kan se det for seg i det hele tatt. Kommunen har 

sagt fra seg forkjøpsretten, og det betyr(hvis vi skal ha en viss respekt for politisk prosess), at kommunen må forholde seg til de 

forslagene som kommer inn, selvsagt innenfor reguleringsplaner og kommunens føringer og retningslinjer, i forhold til utbygging. 

Dette mener jeg nå er i ferd med å skje! 

Jeg mener virkelig ikke at vi skal kaste oss over det første og beste, men det kan fort ta veldig lang tid før det er noen som i det 

hele tatt tør å investere noe som helst i hverken prosjektering eller prosjekter i denne kommunen hvis, dette ramler sammen. Og 

det tror jeg vi i så fall ville kunne takke de enormt langtekkelige behandlingene vi har hatt i de store utbyggingsspørsmålene her 

i Risør. 

Jeg mener at vi absolutt bør komme i mål med dette prosjektet, på best mulig måte for alle. Eller sagt på en annen måte: På 

minst mulig ille måte for alle. Leste i en bok en gang at en avtale er ikke en god avtale før alle parter er misfornøyd. Vi ville 

sikkert klart oss uten en utbygging i mange år enda uten fullstendig kollaps, men jeg tror også at vi nå vil kunne ha pokker så 

godt av det, om vi kunne få dette gjennomført. Kompromisser og kameler blir det da nødvendigvis mye av, når det er så 

sprikende meninger om Holmen.  

Som jeg sa, vi er alle glad i byen vår, og ønsker den det aller, aller beste. Vi er bare uenige om hva som er det beste. Men det 

betyr ikke at en trenger å komme med feilaktige skisser, eller å gjenta seg selv til folk blir møkk lei hele saken. Selv om akkurat 

det nok vil ta en stund, det er jo faktisk bare godt å se at folk engasjerer seg! 
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18. mars kl. 19:21 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Hvis de hjemmelagede bildene, laget av lokalt bekymrede, forleder noen til å vise hvordan bebyggelsen på 

Holmen kommer til å te seg i en faglig dyktig og relevant 3D-visualisering i viktige siktlinjer i Risør skal jeg påta meg all skyld for 

den frustrasjon maset må ha generert.. 

18. mars kl. 19:41 · LikerLiker ikke · 1 

Torben Holte Winstrup Det er jo forsåvidt ikke din feil at folk misforstår disse Okkenhaug, men synes ikke de har noe i en saklig 

debatt å gjøre. Det er utrolig mange innlegg her, og slett ikke sikkert alle leser alle innlegg i alle tråder. Selv om man kanskje i 

utgangspunktet burde det før en skriver innlegg selv. Så da borger det fort for misforståelser, og det synes jeg er dumt og veldig 

bortkastet. 

18. mars kl. 19:46 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det har jo fått deg Torben til å uttale at du på sett og vis ønsker deg realistiske 3D-visualiseringer. Noe også 

Oddvar mener kunne ha noe for seg. En saklig debatt må jo ha realistiske situasjoner å drøfte. Jeg ser også frem til at så skjer. 

18. mars kl. 19:51 · LikerLiker ikke · 2 

Torben Holte Winstrup Det kan du absolutt ha rett i. Men hvis vi alle skulle skapt store forvirringer for hvert poeng eller argument 

man ville ha frem, så blir det til slutt svært vrient, og kanskje umulig å følge med, og mange gidder til slutt ikke. Da får du 

plutselig motsatt effekt, og mister engasjement blant folk. Målet helliger ikke middelet, selv i en debatt! Vi burde holde oss for 

smarte til det, og respektere alle meningsytringer uten å måtte tåkelegge alt for mye hvertfall :) 

18. mars kl. 20:03 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Ja det er trist men tydeligvis nødvendig at man må provosere for å vekke engasjement. Jeg har samlet og 

dokumenterer hele debatten om Holmenutbyggingen og den har så absolutt i disse årene også hatt rolige, faglige og relevante 

innlegg. Svært få i Risør har bidratt i debatten og jeg tror ikke det skyldes at man ikke bryr seg, men at det krever ganske mye å 

stå i konfliktfylte debatter i en liten by. I Arendal har det som du sikkert vet vært solide folkeaksjoner for å påvirke til en 

respektfull utbygging av Barbu. De har ikke nådd frem mot byggespekulantene. I Evje ble arrangert en såkalt plansmie der man 

virkelig skulle få sitte sammen og drøfte samlende og politisk forpliktende visjoner for tettstedet. Også her har utbyggere 

overkjørt deler av hva man var enige om. Så Risør er ikke alene om slike utfordringer. 

18. mars kl. 20:15 · LikerLiker ikke · 1 

Torben Holte Winstrup Ser disse poengene, og man har all grunn til å være på vakt. Men jeg mener fortsatt tåkelegging og 

gjentakelse til det dødelige er totalt unødvendig. Og da mynter jeg ikke på noen som helst måte det bare til deg. Forøvrig elsker 

jeg provokasjoner, bare ikke forvirringer.. 

18. mars kl. 20:23 · Liker ikkeLiker · 1 

Lars Andreas Dette var et ganske godt bilde på hvordan Riksantikvarens forslag ville tatt seg ut, uten store oransje skråtak på 

toppen i tillegg. 

6. juni kl. 13:59 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Nå er det ikke arkitekturen denne saken handler om ble jeg fortalt av de vise. Hva har bildet her å gjøre 

da?? Skal jeg trekke min beklagelse tilbake Okkenhaug. Flott at folk engasjerer seg, men siden ikke noe nytt har skjedd, blir det 

bare en repetisjon i annen for og farger som blir sagt. Tror det som kan sies og menes av alle typer av argumentasjon er nå 

brukt opp. Ikke kvel denne viktige diskusjonen. 

6. juni kl. 14:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Øyvind Christoffersen Trine Lise Jo det er vel arkitektur, høyde, mengde,form det dreier seg om.130 leiligheter 200 meter fra en 

av Norges best bevarte Trehusbyer.Tapetesert som en gettolandsby. Ikke noe lik det som er i Risør. Tenk taken Den samme by 

utafor sentrum av Røros, Lillesand, Tvedestrand ja rett i glaninga...ikke mye pent. Her har de gode arkitekter, planleggere og 

eiere ikke tatt noe hensyn.Ja bygga blir høyere en hallen og det okergule bygg. Hallen er ikke mye pen den heller men en 

holme 200 meter fra sentrum skal fylles av 4-5 etg blokker..Nei nei.Salget da Nå er det plutslig 200leiligheter for salg her pluss 

3-4 andre minder proskjet ( Lindalen 2 med 10-15 leiligheter ) Oterlia 2 med det samme , Liken alle og litt til pluss alle andre 

leiligheter som er for salg i byen til halve prisen. 200 er int i Holmen men hvor mange er potensielle kjøpere der da tro?Dette 

stopper opp...tror jeg Ø C 

6. juni kl. 15:40 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Glemte 200 leiligheter på Holmen og Flisvika..ja det skal kjempes. 
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6. juni kl. 15:42 · LikerLiker ikke 

Tone Holte Myrberg eh, litt mer enn 10-12 leil. i linddalen, hvertfall 30 boenheter. 

6. juni kl. 16:10 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Hei Øyvind mitt innlegg gjalt til Okkenhaug hvor han hevdet at hans sak hadde ikke med arkitekturen på 

holmen, men variasjon og struktur. Les siste innleggene på Thygesen sin link holmen når riksmedia hvor Okkenhaug svare meg 

på innlegg. , for jeg skjønner at det ble tatt ut av sammenheng her . Jeg mener jo at de fleste av oss er opptatt av arkitekturen 

også. 

6. juni kl. 16:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Tone Ja er det leiligheter ikke tomter ? Trine jo jo den er grei men jeg bare nevnte det og litt til for det 

dreier seg om arkitektur og mengder/ tetthet og slikt. Ha en fin dag og ja vi følger med her. 

 

 

Nina Lønningdal Er det ikke rart? 

16. mars kl. 17:17 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland Nok en god spøk 

16. mars kl. 17:31 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Jeg ønsker alvor slik som deg Oddvar. Kunne ikke du også tenke deg å se hvordan bygningene og volumene 

på Holmen vil te seg i viktige siktlinjer i byen? 

16. mars kl. 17:36 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland Enig i at det hadde vært bra, men i mellomtiden er det lite interessant å bringe diverse fotomontasjer og 

barnehagetegninger. 

16. mars kl. 17:43 · LikerLiker ikke · 1 

Erling Okkenhaug Fint at du er enig i det poenget Oddvar. Etter å ha spurt etter denne sentrale presentasjonen utallige ganger 

lurer jeg jaggu på hva som virker. 

16. mars kl. 17:52 · LikerLiker ikke · 2 

Nina Lønningdal Oddvar - "barnehagetegninger"???? Mener du tegninger av barnehager? 

16. mars kl. 17:55 · LikerLiker ikke 

Oddvar Mykland He-He, Nina, den var i grunnen god. Ellers vil jeg anbefale alle å lese Arbeiderpartiets innspill i debatten. Kan 

være et godt utgangspunkt for videre debatt. 

16. mars kl. 17:59 · LikerLiker ikke 

Sverre Torjussen Uten klar styring og overordnede premisser for Holmenplanene, kan man fort ende opp med noe som ingen 

andre enn utbygger er tjent med... Så viktig at politikerne ikke vingler og med det som ligger på bordet, burde man legger ut 

planen til ny høringsrunde. Kanskje tenke helt nytt med turisme/attraksjon i sentrum. Helst med en åpen og inkluderende 

planprosess som feks Evje og Brokeland har satset på. Se http://www.plansmier.org/ 

16. mars kl. 18:10 · LikerLiker ikke · 1 

Siri Ingeborg Harsem Det er da ganske uhørt og absurd at det ikke for lenge siden er laget en grafisk fremstilling av prosjektet! 

Eller er der fordi utbygger vet hvor talentløst det vil fremstå... 

16. mars kl. 18:37 · LikerLiker ikke · 5 

Nina Lønningdal Når det bygges blokker med flatt tak, uten boplikt - midt i sentrum av Trehusbyen Risør - da er det jo ikke så 

veldig rart at det blir litt røre. Det ville vært veldig rart hvis ingen sa noe til det....... 
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16. mars kl. 20:19 · LikerLiker ikke · 8 

Tom Nordahl Når jeg ser dette bildet, så minner det meg om et utsagn fra  

"The red light district" : " Business is business and love is bulshit" :-) 

16. mars kl. 23:00 · LikerLiker ikke · 1 

Øyvind Christoffersen huur hurra dette var slik, jeg tengte med det ja Dette er ramme alvor ja supert 

16. mars kl. 23:04 · LikerLiker ikke 

Audun Tømmerås Dette var jo som ventet, - når utbygger får lov til å tøye grensene med noen setninger her og noen setninger 

der og etterpå forklare at setningenes innhold hadde et annet innhold enn hva alle trodde.  

Sett fra sjøsiden, når man kommer innover mot "kulturperlen Risør", vil man med dette møte en lagerplass for containere. Det 

politiske miljøet bærer et stort ansvar hvis dette blir resultatet. 

17. mars kl. 18:18 · LikerLiker ikke · 4 

Per Henry Zaal Denne fotomontasjen har ingenting med forslaget fra Bogen & co., å gjøre. Det siste forslaget ligger til almen 

beskuelse på Holmen. 

17. mars kl. 19:29 · LikerLiker ikke 

Tom Nordahl Du er inn på noe vesentlig Audun. “Romslige” ord og vendinger kan være svært forførende, og kan gi en ilusjon av 

å være noe helt annet en det de faktisk sier. Vi finner det igjen mange steder, blant annet i Risør Arbeiderpartis holdning til 

Holmen utbyggingen. Arbeiderpartiet vil vel egentlig at planen skal gå gjennom slik den er. Se for eks på pungt 5. 

 

Sitat fra pungt 5: Arkitekturen på Holmen skal være i samklang med den gamle trehusbyens unike bebyggelse. Sitat slutt. 

En slik formulering gir en ilusjon av forandring i planene, men ingen garanti. Arbeiderpartiet har allerede signalisert at den siste 

planen i stor grad “er i samklang med gamle trehusbyens unike bebyggelse” og at de vil gå for den eksisterende planen. Andre 

på sin side mener det motsatte. Det vil da i stor grad være personlige tolkinger som er avgjørende i dette spørsmålet. Her må 

det nok spesifiseres bedre og hentes inn en dyktig og erfaren regional og nasjonal ekspertise for å få det beste resultatet.. 

 

I pungt 4, så står det at hvis hotellbyggingen faller bort, så må utbygger SANSYNLIGGJØRE andre formål for hotellområdet 

som gir næringsvekst og positive ringvirkninger for hele komunen. 

Dette gir en ilusjon om at vi med sikkerhet får en næringsvirksomhet på hotelltomta hvis hotellet faller bort. Det eneste som er 

sikkert med en slik formulering er at hotellområdet ikke blir bygd ut til boligformål. Utbygger forpliker seg videre til er å foreta en 

“brainstorming” om andre mulige/sansynlige næringsformål for området. De forpliker seg altså ikke ( slik jeg ser det) til å bygge 

noe som helst. Området kan stå ubygt i flere år uten at noen løfter er brutt. 

 

Og den fjerde toppeasjen er jo ikke tegnet inn på tegningen? Erlig talt, det skulle ikke forbause meg om utbygger allerede har 

kalkulert med å miste den. ( som det minste av flere onder i en “hestehandel”) da kan man bruke tegningene og planene som de 

er og alt er som før.Jeg er aldeles ikke ekspert på området, og tar mer en gjerne imot lærdom hvis jeg har feil.Dette er bare 

tanker som slo meg. 

 

http://risor-arbeiderparti.mittarbeiderparti.no/-/bulletin/show/726526_risoer-arbeiderpartis-holdning-til-holmen-

utbyggingen?ref=mst 

 

Risør Arbeiderpartis holdning til Holmen-utbyggingen  

risor-arbeiderparti.mittarbeiderparti.no 

Risør Arbeiderpartis holdning til Holmen-utbyggingen 

17. mars kl. 21:28 · LikerLiker ikke · 1 

Tom Nordahl Jeg skrev at fjerde easjen ikke var tegnet inn på tegningen, det vet jeg ingenting om. Det skulle være at den ikke 

var med på modellen. 
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17. mars kl. 21:31 · LikerLiker ikke 

Jørn Torfinn Dette så ille ut, men kanskje ikke så langt fra sannheten. Hvordan skal de kunne få til ”EN NY LEVENDE BYDEL” 

bant alle disse kassene eller containerene. Her må det tenkes nytt! Prommenader, torg, næring, handel, friluftsinteresser og 

kultur! 

18. mars kl. 11:41 · LikerLiker ikke · 2 

Per Henry Zaal Skrekkmontasjen til Okkenhaug sier mer om ham selv enn Holmen. Som nevnt står modellen til almen 

beskuelse i de gamle lokalene til Skagerak Elektro. 

Kanskje dere ser forskjellen? Bogen's modell er ikke særlig annerledes enn Kritt's, hverken i volum eller høyde. Mer praktisk og 

fornuftig enn den første, slik jeg ser det. De mye omtalte "siktlinjer", de må vel sees enten fra Holmenbrua eller en benk på 

Torvet. Hva er da verdien? Poenget må vel å ha romslig med luft imellom byggene alle veier, samt en romslig 

'strandpromenade' rundt Holmen. Synes det er gått sport i å være dommedagsprofet m.h.t. Holmenutbyggingen! 

18. mars kl. 12:44 LikerLiker ikke · 3 

Torben Holte Winstrup Jeg er fullstendig enig med Per Henry her, med tanke på at det har gått sport i dommedagsprofetier fra 

en god del nei-synsere her. 

Jeg er faktisk overhodet ikke lengre i stand til å skille mellom hva som er skremselspropaganda eller nogenlunde fakta her på 

RISØRtanken lengre, hvertfall så lenge det gjelder Holmensaken. Og Holmendebatten i dette fora er ikke noe debatt lengre, det 

virker til å være kun ett enveiskjør fra en nei-side som skyr lite eller ingenting for å svartmale dette fullstendig. Og det til det 

dønn kjedsommelige... 

Jeg har hatt tanker om å komme med innspill her flere ganger, men ser i grunn ikke noe poeng i det, da de fleste saklige 

tilnærminger blir oversvømt av skeive og overdimensjonerte fotomontasjer, samt merkelige drømmer om hvordan Holmen 

kunne blitt i en eller annen utopisk fremtid. Det er jo fullstendig råflott å ha meninger og ønsker om hvordan Holmen skal bli i 

fremtiden, men da må en gå til utbygger og presentere dette da, ikke sofaskrike og forvente at alle andre løser dette av seg 

selv. Det er heller ikke kommunens oppgave å detaljstyre utbyggers planløsninger, da kunne jo utbygger spart seg for hele 

arkitektkostnaden, og fått pakka ferdigsydd; "sånn-gjør slik dere!". Kommunen skal selvsagt legge føringer og retningslinjer, for 

så å vedta eller avslå forslag som legges frem. Dette synes jeg da absolutt det nå er på god vei til å bli også, i og med 

utviklingen den siste tiden.  

Nei forsøk å holde debatten på ett nogenlunde jordnært nivå, uten alt for mye fabler og svabler, så kanskje noen flere gidder å 

bidra med noe fornuftig i denne saken her også. 

18. mars kl. 14:20 · LikerLiker ikke · 8 

Tom Nordahl Du bruker utrykk som Dommedags profeter og drømmere om dem som er kritiske til den eksisterende planen for 

Holmen utbggingen Torben. Disse "drømmeriene" er vel i såfall noe som "Bogen disiplene" heller ikke kan fri seg fra? De 

kommer nemlig med like mange profetier om hvordan byen vil "se lyset" hvis Holmen blir utbygd etter dagens plan, og jeg synes 

ikke de har kommet opp med noen gode arregumenter som underbygger denne troen. Når det gjelder hva slags 

langtidsvirkninger utbyggingen vil ha å si for Risør, så er nok både UB og Komuneadmenistrasjon synsere. Det er derfor man i 

slike saker søker råd hos en ekspertise som har kunskap og erfaring fra slike utbyggibger, og den ekspertisen finner man ikke i 

Risør. 

18. mars kl. 15:02 · LikerLiker ikke · 1 

Oddvar Mykland En flott søndag i dag, egnet for turgåing i frisk vårluft. Slenger du forbi et utested kan en perlende pils være et 

alternativ. Med andre ord: Ta en gjerne en liten timeout i denne gjentakelsenes debatt. Har gjort det. Og det er å anbefale. Ha 

en fortsatt fin søndag. 

18. mars kl. 15:06 · LikerLiker ikke · 8 

Tom Nordahl DEN ER JEG ENIG I ODDVAR :-) 

18. mars kl. 15:11 · LikerLiker ikke · 1 

Kjell Mac Donald Jeg er helt enig Torben , det beste er å ikke svare disse negative innspill som enkelte driver med på denne 

siden . Det er heldigvis et stort flertall som ønsker denne utbygging velkomne , det er 5-6 persjoner som sprer eder og galle om 

byen eller enkelt persjoner, vi andre 6894 er for en utbygging av holmen . Det kalles demokrati , det må dere nå godta , å ikke 

sverte Risør og Risørs innbyggere slik dere driver på med . 

18. mars kl. 15:20 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Siri Ingeborg Harsem Nå ble jeg stum....at virkeligheten kan oppfattes sååå forskjellig!? Svertekampanje og eder/galle 

spredning har hvert fall ikke vært min oppfatning av diskusjonen. Tvert om...ekte kjærlighet til byen og bekymring for fremtidens 

Risør har vært en røde tråd. 
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18. mars kl. 15:29 · LikerLiker ikke · 1 

Torben Holte Winstrup Jeg betviler da overhodet ikke intensjonen til folk, vi er alle glad i byen vår. Det handler bare om hvor 

unyttig denne diskusjonen har utiklet seg, i mine øyne.. 

18. mars kl. 15:36 · LikerLiker ikke · 2 

Sverre Torjussen Det er vel dette man kaller hersketeknikk. Og forsøk på marginalisering og kuppe debatten. Det er viktig å 

visualisere planene med 3D skisser. Det burde alle være tjent med å vite hvordan ting kan bli FØR det skjer. Så jeg "stemmer 

for" å skape et annet konsept på Holmen med fokus på turisme/attraksjon/opplevelse. Tror ganske mange vil kunne stille seg 

bak slike tanker, også:) 

18. mars kl. 15:53 · LikerLiker ikke · 1 

Torben Holte Winstrup Tror andre har kommet meg i forkjøpet for lenge siden ad det å kuppe denne debatten. Har heller ikke 

stilt meg negativ til 3D visualisering, men da må den være realistisk, ikke de hjemmelagede bildene vi har sett blitt lagt ut her. 

For de viser virkelig ikke noe av det som måtte komme i det hele tatt, men det er jo flere her som bruker dem aktivt i 

argumentasjonen sin likevel.  

Jeg kan til og med være tilbøyelig til å si at det helt sikkert finnes bedre løsninger for Holmen, men nå er det dette forslaget vi 

har foran oss, som da tydeligvis noen kan spise, mens andre overhodet ikke kan se det for seg i det hele tatt. Kommunen har 

sagt fra seg forkjøpsretten, og det betyr(hvis vi skal ha en viss respekt for politisk prosess), at kommunen må forholde seg til de 

forslagene som kommer inn, selvsagt innenfor reguleringsplaner og kommunens føringer og retningslinjer, i forhold til utbygging. 

Dette mener jeg nå er i ferd med å skje! 

Jeg mener virkelig ikke at vi skal kaste oss over det første og beste, men det kan fort ta veldig lang tid før det er noen som i det 

hele tatt tør å investere noe som helst i hverken prosjektering eller prosjekter i denne kommunen hvis, dette ramler sammen. Og 

det tror jeg vi i så fall ville kunne takke de enormt langtekkelige behandlingene vi har hatt i de store utbyggingsspørsmålene her 

i Risør. 

Jeg mener at vi absolutt bør komme i mål med dette prosjektet, på best mulig måte for alle. Eller sagt på en annen måte: På 

minst mulig ille måte for alle. Leste i en bok en gang at en avtale er ikke en god avtale før alle parter er misfornøyd. Vi ville 

sikkert klart oss uten en utbygging i mange år enda uten fullstendig kollaps, men jeg tror også at vi nå vil kunne ha pokker så 

godt av det, om vi kunne få dette gjennomført. Kompromisser og kameler blir det da nødvendigvis mye av, når det er så 

sprikende meninger om Holmen.  

Som jeg sa, vi er alle glad i byen vår, og ønsker den det aller, aller beste. Vi er bare uenige om hva som er det beste. Men det 

betyr ikke at en trenger å komme med feilaktige skisser, eller å gjenta seg selv til folk blir møkk lei hele saken. Selv om akkurat 

det nok vil ta en stund, det er jo faktisk bare godt å se at folk engasjerer seg! 

18. mars kl. 19:21 · LikerLiker ikke · 2 

Erling Okkenhaug Hvis de hjemmelagede bildene, laget av lokalt bekymrede, forleder noen til å vise hvordan bebyggelsen på 

Holmen kommer til å te seg i en faglig dyktig og relevant 3D-visualisering i viktige siktlinjer i Risør skal jeg påta meg all skyld for 

den frustrasjon maset må ha generert.. 

18. mars kl. 19:41 · LikerLiker ikke · 1 

Torben Holte Winstrup Det er jo forsåvidt ikke din feil at folk misforstår disse Okkenhaug, men synes ikke de har noe i en saklig 

debatt å gjøre. Det er utrolig mange innlegg her, og slett ikke sikkert alle leser alle innlegg i alle tråder. Selv om man kanskje i 

utgangspunktet burde det før en skriver innlegg selv. Så da borger det fort for misforståelser, og det synes jeg er dumt og veldig 

bortkastet. 

18. mars kl. 19:46 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Det har jo fått deg Torben til å uttale at du på sett og vis ønsker deg realistiske 3D-visualiseringer. Noe også 

Oddvar mener kunne ha noe for seg. En saklig debatt må jo ha realistiske situasjoner å drøfte. Jeg ser også frem til at så skjer. 

18. mars kl. 19:51 · LikerLiker ikke · 2 

Torben Holte Winstrup Det kan du absolutt ha rett i. Men hvis vi alle skulle skapt store forvirringer for hvert poeng eller argument 

man ville ha frem, så blir det til slutt svært vrient, og kanskje umulig å følge med, og mange gidder til slutt ikke. Da får du 

plutselig motsatt effekt, og mister engasjement blant folk. Målet helliger ikke middelet, selv i en debatt! Vi burde holde oss for 

smarte til det, og respektere alle meningsytringer uten å måtte tåkelegge alt for mye hvertfall :) 

18. mars kl. 20:03 · LikerLiker ikke 

Erling Okkenhaug Ja det er trist men tydeligvis nødvendig at man må provosere for å vekke engasjement. Jeg har samlet og 

dokumenterer hele debatten om Holmenutbyggingen og den har så absolutt i disse årene også hatt rolige, faglige og relevante 

innlegg. Svært få i Risør har bidratt i debatten og jeg tror ikke det skyldes at man ikke bryr seg, men at det krever ganske mye å 

stå i konfliktfylte debatter i en liten by. I Arendal har det som du sikkert vet vært solide folkeaksjoner for å påvirke til en 
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respektfull utbygging av Barbu. De har ikke nådd frem mot byggespekulantene. I Evje ble arrangert en såkalt plansmie der man 

virkelig skulle få sitte sammen og drøfte samlende og politisk forpliktende visjoner for tettstedet. Også her har utbyggere 

overkjørt deler av hva man var enige om. Så Risør er ikke alene om slike utfordringer. 

18. mars kl. 20:15 · LikerLiker ikke · 1 

Torben Holte Winstrup Ser disse poengene, og man har all grunn til å være på vakt. Men jeg mener fortsatt tåkelegging og 

gjentakelse til det dødelige er totalt unødvendig. Og da mynter jeg ikke på noen som helst måte det bare til deg. Forøvrig elsker 

jeg provokasjoner, bare ikke forvirringer.. 

18. mars kl. 20:23 · Liker ikkeLiker · 1 

Lars Andreas Dette var et ganske godt bilde på hvordan Riksantikvarens forslag ville tatt seg ut, uten store oransje skråtak på 

toppen i tillegg. 

6. juni kl. 13:59 · LikerLiker ikke 

Trine-Lise Wessel Holst Nå er det ikke arkitekturen denne saken handler om ble jeg fortalt av de vise. Hva har bildet her å gjøre 

da?? Skal jeg trekke min beklagelse tilbake Okkenhaug. Flott at folk engasjerer seg, men siden ikke noe nytt har skjedd, blir det 

bare en repetisjon i annen for og farger som blir sagt. Tror det som kan sies og menes av alle typer av argumentasjon er nå 

brukt opp. Ikke kvel denne viktige diskusjonen. 

6. juni kl. 14:48 via mobiltelefon · LikerLiker ikke · 2 

Øyvind Christoffersen Trine Lise Jo det er vel arkitektur, høyde, mengde,form det dreier seg om.130 leiligheter 200 meter fra en 

av Norges best bevarte Trehusbyer.Tapetesert som en gettolandsby. Ikke noe lik det som er i Risør. Tenk taken Den samme by 

utafor sentrum av Røros, Lillesand, Tvedestrand ja rett i glaninga...ikke mye pent. Her har de gode arkitekter, planleggere og 

eiere ikke tatt noe hensyn.Ja bygga blir høyere en hallen og det okergule bygg. Hallen er ikke mye pen den heller men en 

holme 200 meter fra sentrum skal fylles av 4-5 etg blokker..Nei nei.Salget da Nå er det plutslig 200leiligheter for salg her pluss 

3-4 andre minder proskjet ( Lindalen 2 med 10-15 leiligheter ) Oterlia 2 med det samme , Liken alle og litt til pluss alle andre 

leiligheter som er for salg i byen til halve prisen. 200 er int i Holmen men hvor mange er potensielle kjøpere der da tro?Dette 

stopper opp...tror jeg Ø C 

6. juni kl. 15:40 · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Glemte 200 leiligheter på Holmen og Flisvika..ja det skal kjempes. 

6. juni kl. 15:42 · LikerLiker ikke 

Tone Holte Myrberg eh, litt mer enn 10-12 leil. i linddalen, hvertfall 30 boenheter. 

6. juni kl. 16:10 · LikerLiker ikke · 1 

Trine-Lise Wessel Holst Hei Øyvind mitt innlegg gjalt til Okkenhaug hvor han hevdet at hans sak hadde ikke med arkitekturen på 

holmen, men variasjon og struktur. Les siste innleggene på Thygesen sin link holmen når riksmedia hvor Okkenhaug svare meg 

på innlegg. , for jeg skjønner at det ble tatt ut av sammenheng her . Jeg mener jo at de fleste av oss er opptatt av arkitekturen 

også. 

6. juni kl. 16:12 via mobiltelefon · LikerLiker ikke 

Øyvind Christoffersen Tone Ja er det leiligheter ikke tomter ? Trine jo jo den er grei men jeg bare nevnte det og litt til for det 

dreier seg om arkitektur og mengder/ tetthet og slikt. Ha en fin dag og ja vi følger med her. 
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