
Tar Risørs ordfører Per. Kr. Lunden sine beslutninger på alvor? 

 
 
Her er e-post sendt ordføreren 22.oktober 
 
Rammesøknaden for utbyggingen av Holmen ble vedtatt ultimo mai 2012.  
 
Fra http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6086695.ece "Rammesøknaden for 
Holmen ble vedtatt med 24 mot 5 stemmer. i tillegg fikk Arbeiderpartiet flertall for flere 
punkter partiet ønsket som vedheng til vedtaket. Blant annet at bystyret forventer at utbygger 
samarbeider med kommune, Riksantikvar og andre vernemyndigheter for å skape større 
variasjon i arkitekturen som helhet på Holmen. Dette gjelder både takvinkler og takform, 
bygningenes størrelse, plassering og andre grep som skaper variasjon, originalitet og 
tilpasning til byens helhet." (Dette tillegget er lagt ved denne epost som en jpg-fil.) 
 
Vi gjør denne henvendelse til impliserte parter fordi vi ønsker å vite om disse 
tilleggsmomenter blir fulgt opp. 
 
Vi ber derfor Risørs ordfører Per Kristian Lunden (A) svare på følgende: 
 
1. Har utbygger i alle stadier av planlegging og gjennomføring samarbeidet nært med Risør 
Kommune og vernemyndigheter for å oppnå tilpasning til Risør slik at man har etterstrebet 
variasjon og originalitet? 
 
2. Hvordan arbeider man for å sikre at Holmen blir bygget ut med en kombinasjon av boliger 
og næring? 
 
3. Hvordan arbeider utbygger i et samarbeid med Risør Kommune, Riksantikvaren og andre 
vernemyndigheter for å skape en større variasjon av arkitekturen på Holmen? 
 
4. Er det kommet forslag fra utbygger, eller har utbygger ønsket, forbedringer utover 
rammene i reguleringsplanen? 
 
Spørsmål til Riksantikvar Jørn Holme og Thomas Hirsch i Aust Agder 
Fylkeskommune: 
  
1. Har dere fått henvendelser i henhold til vedlegget i rammesøknaden for Holmen? 
 
2. Vil dere som fagmyndighet i tilfelle intensjonene i vedlegget ikke blir fulgt opp foreta dere 
noe for å purre på en slik henvendelse?  
 
Prosessen med Holmenutbyggingen i Risør vil bli gjenstand for nasjonal oppmerksomhet 
neste år . Dokumentarfilmen "Sørlandsrefseren" (Pål Winsents), og tilfellet Risør, vil bli 
benyttet som introduksjon i en rekke fagmøter om stedsutvikling som planlegges over hele 
landet i 2013. Disse møtene tenkes gjennomført i samarbeid med nasjonale organisasjoner 
innen fagfeltet. (Filmen er bla. støttet av Sør Norsk Filmfond, Fritt Ord og Kulturrådet.)  
 
Jeg planlegger nå innholdet til disse møtene og trenger svar på denne henvendelsen for å 
kunne beskrive hvilke arbeidsbetingelser man kan forvente i et samarbeid mellom utbygger, 
kommune og vernemyndigheter.  
 
Vennligst 
Erling Okkenhaug 

http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article6086695.ece


 
 
Her er svar på e-post fra Risørs ordfører mottatt 31.oktober 

Svar på spørsmål om Holmen-utbyggingen fra Erling Okkenhaug: 

Det er kjent at utbygger av Holmen har hatt et svakere salg av leiligheter enn ventet. Siden salg er 

avgjørende for realisering av dette prosjektet, har dermed også arbeidet med oppfølging av vedtaket i 

bystyret blitt noe utsatt i påvente av avklaringer fra utbygger. Det har foreløpig heller ikke kommet 

underlag til en igangsettingsavtale fra utbygger til Risør kommune. 

Jeg har som ordfører i sommer hatt en samtale med riksantikvar Jørn Holme. Utgangspunktet for 

Riksantikvarens bekymring er mangel på variasjon i den arkitekturen som er foreslått i 

reguleringsplanen. Ønsket er at det gjøres grep som sikrer et mer variert og mindre monotont og 

blokkaktig inntrykk i tråd med resten av sentrumsbebyggelsen. Vernemyndighetene kunne muligens 

også tenke seg en helt annen arkitektur og struktur for boligene, men dette krever at utbygger begynner 

på nytt med en helt ny reguleringsplan. Det er urealistisk nå, om ikke utbygger skulle ta initiativ til 

det. Det er heller ikke i tråd med de politiske vedtak som er gjort i Risør bystyre. Utgangspunktet mitt 

har vært å få til klare forbedringer innenfor den reguleringsplanen, rammeavtale og utbyggingsavtalen 

som er vedtatt.  

Utbygger vil trolig i løpet av få dager oversende Risør kommune et forslag til igangsettingsavtale der 

vedtaket i bystyret er tatt hensyn til. Jeg vil da umiddelbart ta initiativ til et møte mellom utbygger, 

Riksantikvar og Risør kommune. Jeg ønsker å ha med flere politikere fra formannskapet på møtet. 

Under møtet vil utbygger presentere sine oppdaterte detaljerte planer og Riksantikvaren vil vurdere 

disse. Utbygger oppfordres også til å holde åpne informasjonsmøter i Risør om nye detaljerte planer 

for Holmen-utbyggingen. 

Det har vært luftet flere ideer og det er gjennomført samtaler med ulike interessenter for utnytting av 

"hotelltomta" på Holmen. Her er målet å få inn næringsvirksomhet eller aller helst hotell. Dette 

arbeidet avhenger også av utbyggers salg og et mulig innspill om en mer trinnvis utbygging på 

Holmen. Uansett vil dette arbeidet fortsette. Det sammen gjelder for annen næringsvirksomhet på 

Holmen. 

Mye avhenger altså nå av neste utspill fra utbygger. 

Med vennlig hilsen 

Per Kristian Lunden 

 
  
 

 
 
  



Nye spørsmål til Risørs ordfører Per Kristian Lunden: 
 
Lunden: - Siden salg er avgjørende for realisering av dette prosjektet, har dermed også arbeidet med 

oppfølging av vedtaket i bystyret blitt noe utsatt i påvente av avklaringer fra utbygger. 

 

Allgrønn: Hvorfor har man ikke brukt denne tiden til å foreta de justeringer som er lovet i tillegget til 

rammeavtalen?   

   

Lunden: - Det har foreløpig heller ikke kommet underlag til en igangsettingsavtale fra utbygger til 

Risør kommune. 

 

Allgrønn: Forventer ordføreren at en slik igangsettingsavtale vil inneholde justeringer som er lovet i 

tillegget til rammeavtalen?   

   

Lunden: - Jeg har som ordfører i sommer hatt en samtale med riksantikvar Jørn Holme. 

 

Allgrønn: Hva kom ut av denne samtalen og hvem tok initiativ til den?   

    

Lunden: - Vernemyndighetene kunne muligens også tenke seg en helt annen arkitektur og struktur for 

boligene, men dette krever at utbygger begynner på nytt med en helt ny reguleringsplan. Det er 

urealistisk nå, om ikke utbygger skulle ta initiativ til det. 

 

Allgrønn: Hva legger ordføreren i at vernemyndigheten ”muligens” kunne tenke seg en annen 

arkitektur for boligene? 

    

Lunden: - Det er heller ikke i tråd med de politiske vedtak som er gjort i Risør bystyre. 

Allgrønn: Er tillegget til rammeavtalen et politisk vedtak? 

     

Lunden: - Utbygger vil trolig i løpet av få dager oversende Risør kommune et forslag til 

igangsettingsavtale der vedtaket i bystyret er tatt hensyn til. 

 

Allgrønn: Hvis utbygger ikke tar hensyn til tillegget i rammeavtalen. Hva gjør Risørs ordfører da?  

      

Lunden: - Under møtet vil utbygger presentere sine oppdaterte detaljerte planer og Riksantikvaren vil 

vurdere disse.  

 

Allgrønn:Hvor mye vil Riksantikvarens vurderinger i så fall bety? 

        

Lunden: - Utbygger oppfordres også til å holde åpne informasjonsmøter i Risør om nye detaljerte 

planer for Holmen-utbyggingen. 

 

Allgrønn: Hva vil formålet være med å holde slike informasjonsmøter. Hvem vil bli invitert og hva 

skal en medvirkning i så måte få av betydning?  

   

Lunden: - Det har vært luftet flere ideer og det er gjennomført samtaler med ulike interessenter for 

utnytting av "hotelltomta" på Holmen. 

 

Allgrønn: Hvem har disse interessentene vært. Har man drøftet idéer for etableringer på Holmen 

knyttet til Risørs kjerneprofiler som for eksempel: Kammermusikk, Kunsthåndverk og Trebåtmiljøet?  

      

Lunden: - Mye avhenger altså nå av neste utspill fra utbygger. 

Allgrønn: Er det Risørs politikere som skal avgjøre byens utvikling? Hvordan vil man sikre 

fellesskapets interesser når utbygger har utspillet?    


