
 

Den gamle rutebiltomta ble solgt til eiendomsutvikling - for hvilken pris? Hvordan følges 

intensjonene opp? Det ser ut som om Risørs politikere denne gang tar utfordringen! 

   

KRAGS GATE 54 - Risør 

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

  Situasjon i Krags gate 54 per juni 2021 





  



 

 

 

  SE VIDEOINTERVJU 
 

- Videointervju og oppslag i IRisør 8.juni  

- Tilbyr gratis konsultasjon til utbygger - iRisør (irisor.no) 

 

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

 

   
Risør har fått noe i nærheten av et forbilde på Holmen. Med mye skryt. 

 

https://www.irisor.no/2021/06/08/tilbyr-gratis-konsultasjon-til-utbygger/
https://www.irisor.no/2021/06/08/tilbyr-gratis-konsultasjon-til-utbygger/


 

Aust Agder Blad 17.06.2021  - Drøfter alternativ med røde boder 

  



 

Vedr. Krags gate 54, Risør 
 
Oslo 16.06.2021 
 
Til Ordfører Per Kristian Lunden  Risør Kommune - Trond Aslaksen  Risør Kommune - Heidi 
Rødven  Risør Kommune - Kamilla Solheim  Risør Kommune - Odd Eldrup Olsen  Risør 
Kommune 
 
Christian V. Svarstad  Rose Eiendom - Morten Thorsen  Rose Forvaltning - Stig Ø. 
Kvarsnes  Draupner Investeringer - Einar Myraker  Arkitekt Myraker - Arild Mathiesen 
 
Torgrim Landsverk  Fortidsminneforeningen Aust Agder 
 
Aust Agder Blad - IRisør 
 
 
Gode Risør-venner! 
  
Først og fremst takk for positive tilbakemeldinger på mitt tilbud om 15 timer gratis 
konsulenthjelp. Det ser ut som om mange ser et bedre potensiale for videre utvikling av 
eiendommen i Krags gate 54.  Jeg tillater meg derfor å legge frem noen tanker om hva slags 
prosess dette burde være. 
 
Jeg vil ikke bruke mye energi på å begrunne hvorfor foreliggende utbyggingsforslag må 
forkastes. Det holder kanskje å si at det på ingen måte er et respektfullt velkommen til den 
varierte og vakre trehusbyen Risør. Arkitekt Myraker mener at han har tegnet noe som vil 
fremstå som selvvokst. Det er ikke riktig. Noe som først og fremst kan begrunnes med at 
bygget er ute av Risørformat og har ingen referanser til Risørs arkitekturmangfold. 
   
En prosess med respekt for Risør ville frembrakt noen alternativer det var ville være mulig å 
drøfte. Ikke et "take it or leave it" med dårlig tid som i dag. 
 
Jeg la fram noen forutsetninger for prosessen for Krags gate 54 
i mitt møte med ordfører Lunden 9.juni. Her er de viktigste: 
 
- Bygget må brytes opp i minst tre varierte vertikale fasader mot Krags gate. 
- Fasadene må møte bakken på en troverdig måte. 
- Fasadene må være hvite. ( Kanskje med forsiktige sjatteringer i hvitt. Se på hvitfargene i 
Risør) 
- Bygningsdelene må ha saltak 
- Bygningsdelene må har variert takliv 
- Fasade mot kirkegården må bearbeides som et vesentlig fondmotiv for alle som ankommer 
Risør.    
   
Ordfører Lunden har referert til noe vellykket han kaller Holmen-prosessen. Kanskje 
erfaringer herfra kan ha betydning for Krags gate 54. Kanskje flere arkitekter (Holmen-
arkitektene?) skal inviteres til å skisse på løsninger innenfor hovedlinjene i det program jeg 
har foreslått? 
 
Noen av oss har allerede drøftet muligheten for et Teams-møte som en oppstart. Et slikt 
arrangement har sine praktiske utfordringer for at det skal passe alle på samme tid. 
Uansett er formatet Teams uegnet til å drøfte detaljer om en slik utbygging.   
 



Har noen av dere forslag til hvordan vi kan ta dette arbeidet videre? Jeg kan komme til Risør 
på kort varsel dersom jeg ikke allerede er der. 
 
Jeg tillater meg å inkludere lokalpresse i dette brevet fordi jeg er overbevist om at slike 
prosesser skal være åpne. 
 
For de av dere som ikke kjenner mine engasjementer for stedsutvikling har jeg lagt ved en 
database over Allgrønns portfolio med aktiviteter i 63 byer og steder de siste tredve årene. 
Jeg har vært med å starte arkitekturopprøret i Norge som har fått en vesentlig impact. 
Vedlagte lenke til arkitekten Robert Venturi er til inspirasjon for oss som mener "vår tid" ikke 
må være et must når det skal bygges. 
  
Risør har alt å vinne på et grundig arbeide med Krags gate 54.              
   
Beste hilsen 
Erling Okkenhaug  ALLGRØNN 
Tlf: 92092522   erling@okkenhaug.com       
  
Vedlegg:  
 
- Leserinnlegg i Aust Agder Blad fra Fortidsminneforeningen Aust Agder 
 
- Artikkel i Aust Agder Blad.  Oppslag 12.juni 2021 
 
- Videointervju og oppslag i IRisør 8.juni  
- Tilbyr gratis konsultasjon til utbygger - iRisør (irisor.no) 
 
- Database over Allgrønns nasjonale engasjement for stedsutvikling:    
Stedskraft - arkitektur og harmoni (allgronn.org) 
 
- En faglig begrunnelse - Jeg refererer til den kjente amerikanske arkitekturteoretikeren 
Robert Venturi: Robert Venturi – Store norske leksikon (snl.no) 
  

mailto:erling@okkenhaug.com
https://www.austagderblad.no/risors-identitet-star-pa-spill-ta-en-pause-tenk-diskuter-og-los-utfordringene-med-respekt-for-omgivelsene/o/5-6-350207
https://www.austagderblad.no/her-er-rutebil-forslaget-i-hvitt/s/5-6-351044?&session=23b78484-8ede-4dae-9b0a-1cd21eb4da89&access=granted
https://www.irisor.no/2021/06/08/tilbyr-gratis-konsultasjon-til-utbygger/
https://www.allgronn.org/historien/stedskraft.htm
https://snl.no/Robert_Venturi


 
Juni 2021 - Foreliggende prosjekt i hvit drakt.  
 
 

 
  



Svar fra ordfører Lunden 17.06.2021 
 
Hei, 
  
Beklager litt seine og uklare  tilbakemeldinger fra min side i denne saken. 
  
Forholdet er at jeg har hatt et interessant møte med Erling Okkenhaug om bygget på 
rutebiltomta. Han tilbyr hjelp til utbygger og kommune i saken. Det dreier seg både til 
videre prosess og dialog om hvordan det ferdige bygget kan bli best mulig og 
tilpasset byen som helhet. 
  
Erlings initiativ må deles i to: 
  
1. Mulig rådgivning overfor utbygger, utbyggers arkitekt og Risør kommune 
Det må bli opp til utbygger og utbyggers arkitekt om de ønsker slik hjelp og støtte. 
Det samme gjelder enheten for plan- og byggesak i Risør kommune. Min erfaring, 
blant annet fra Holmen-regulering, er at det kan være nyttig med et slikt utenfra-blikk i 
krevende prosesser. Men jeg ser at enhetsleder Heidi Rødven følger opp saken, 
blant annet ved hjelp av bygningsvernsenteret i Risør og at det ligger an til en god 
prosess. Her ligger altså initiativet først og fremst hos utbygger som sikkert også bør 
ta hensyn til ryddighet i dette arbeidet og som selv må avklare sitt forhold til gode 
hjelpere og påvirkere. Nå har jo prosjektet også allerede en svært erfaren arkitekt 
med dyp forståelse av Risørs verdi og egenart, med mange lokale referanse-
prosjekter. 
  
2. Støtte og påvirkning overfor bystyret og politiske partier 
Selv om politikerne bygger sine beslutninger på gode saksunderlag fra 
kommunedirektøren og hans medarbeidere, er vi som politikere også opptatt av å 
hente innspill fra andre kilder – av ulik faglig karakter. Vi skal i en demokratisk 
sammenheng vurdere og lytte til innspill i en formell høringsprosess, men vi bli 
selvsagt også påvirket er interessegrupper utover dette. Det samme gjelder meg som 
ordfører. Her må partiene selv ta initiativ og gjøre egne vurderinger for hvilke råd de 
vil hente fra Okkenhaug, Fortidsminneforeningen og andre. Dette gjelder også for 
meg som ordfører. Jeg har tidligere hatt stor nytte av å være i dialog med Erling 
Okkenhaug, ikke nødvendigvis for å hente inn konkrete planer, men for å lære mer 
om småbyutvikling, tilpasset arkitektur og hva som ligger i Risørs egenart. Her har 
jeg mange kilder til inspirasjon og forståelse, ikke minst Heidi Rødven og Sigrid 
Hellerdal Garthe i Risør kommune. 
  
Jeg hadde hatt lyst til å være mer involvert i prosessene rundt rutebilbygget i disse 
ukene, men ser nå at jeg ikke har tid dessverre. Vi arbeider hardt for å få på plass en 
ny reguleringsplan for E18 gjennom våre kommuner og det vil ta all min tid denne og 
neste uke. Odd Eldrup Olsen er imidlertid en samvittighetsfull og by-interessert leder 
av miljø og teknisk komite. Han vil være en naturlig kontakt på politisk side, 
  
Lykke til videre 
  
Hilsen Per 
  
Per Kristian Lunden 
Ordfører i Risør kommune  www.risor.kommune.no  +47 91648522 

http://www.risor.kommune.no/


 
 
Svar fra Arild Mathisen 17.06.2021 

Hallo. 
  
Det er grunn til å minne om at dette er en ren byggesak. Et byggeprosjekt som er 
prosjektert i henhold til de rammer som reguleringsplanen og bestemmelser 
fastsetter. 
Da det ikke er noe prinsipielt ved saken, vil jeg anta at saken kan vurderes og 
behandles administrativt. 
At «noen” ikke liker løsningen, kan ikke danne grunnlag for utsettelser eller avslag, 
da det er reguleringsplanen, vedtatt av bystyret, som er styrende for hva som er 
mulig. 
Mvh Arild Mathisen. 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
Respons på Arild Mathiesens epost fra ordfører Lunden  17.06.2021   
 
Hei igjen, 
  
Veldig bra og riktig avklaring fra Arild. Jeg minner om at ordfører i samråd med 
kommunedirektør kan løfte en hvilken som helst sak til politisk behandling. Normalt 
med en god begrunnelse i forhold til delegasjonsreglementet som er vedtatt politisk. 
 
Per 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Svar fra Okkenhaug 17.juni.2021 
 
Takk for tilbakemeldinger. 
Mine forslag til å bryte opp bebyggelsen er tydelig nok beskrevet i gårsdagens brev,  
Jeg avventer derfor et initiativ dersom noen føler behov for å drøfte dette videre. Det 
er betryggende at dyktige fagfolk som Heidi Rødven og Sigrid Hellerdal Garthe er på 
saken.  
 

Men, hvem har laget vedlagte illustrasjoner (neste side) for påbygg på Krags gate 
54 som jeg fant på sosiale medier i vinter. Denne løsningen kunne jo være tett opp til 
noe i retning av det jeg beskriver. 
 
Beste hilsen Erling    
 



 
Men vi har sett et alternativ til utbygging vist i sosiale medier som kunne være i retning av 

noe for i det minste en samtale om tilnærming..?  

   
 

 

   Mange alternativer bør drøftes..  



Mener hele byens kulturmiljø er truet av 
rutebilforslaget – har ført Risør opp på 
«rødlista» 
   

 
Aust Agder Blad 19.06.2021  -   Innlegg fra Fortidsminneforeningen sentralt 

Fortidsminneforeningen sentralt ser såpass alvorlig på forslaget til 

Rutebiltomta at de har ført opp hele kulturmiljøet Risør 

representerer som truet. 

Det kommer frem på foreningens sider, der de viser til bildet av prosjektet som nå 
forsøkes solgt, med tittelen «Dette kaoset kan bli inngangsporten til verneverdige 
Risør». 

Debatten rundt rutebiltomta går nå i tre løp samtidig, som alle påvirker hverandre, 
men som i seg selv er litt forskjellige. Det ene løpet handler om at utbygger, som 
formelt på papiret er Risørsenteret AS, søker om utsettelse av byggekravet 
politikerne opprinnelig satt. Opprinnelig fikk de to år på seg fra opprinnelig byggestart 
til å begynne arbeidet på byggets øvrige etasjer. Den fristen går ut i august og det er 
den de søker utvidet til desember. Den saken kommer til bystyret førstkommende 
torsdag. 

Samtidig er prosjektet lagt ut for salg via Sørmegleren. Der fremkommer det 
tegninger av bygget, som har evnet til å sette i gang en større debatt rundt prosjektet. 



Prosjektet som skisseres er derimot ikke omsøkt. Utbygger har varslet en 
byggesøknad til kommunen, men per sist uke var dette enda noen dager unna, da 
nabovarslene ble levert ut sent. Reguleringsplanen for området er derimot allerede 
vedtatt og som utgangspunkt kan en godkjennelse av prosjektet skje administrativt, 
uten politisk behandling. Kommunedirektør og ordfører kan ønske å ta opp saken 
politisk, hver for seg eller i lag, om man mener saken har en prinsipiell karakter. Den 
avgjørelsen er ikke tart, ble AAB fortalt for noen dager siden. 

– Er litt spesielt 

Fortidsminneforeningens innsats mot prosjektet, både lokalt og sentralt, baserer seg 
langt på vei på skissene som er brukt i markedsføringen av prosjektet. Gitt at 
byggesøknaden ikke er sendt inn så vites det ikke om disse vil nå embetsverket. 

Skissene er derimot basert på arkitekttegningene til Einar Myraker, som har møtt 
kritikk fra blant annet Erling Okkenhaug og fortidsminneforeningen i Aust-Agder. Nå 
har altså foreningens sentrale kilder kastet seg på og har ført Risørs kulturmiljø opp 
på sin «rødliste». 

At en hel by havner der tilhører derimot sjeldenhetene. 

– At vi gjør det grepet er litt spesielt, forteller Trond Rødsmoen, som er 
kommunikasjonsansvarlig i foreningen sentralt. 

Spesielt fordi lista vanligvis er ment å henge om verneverdige enkeltobjekter som er 
truet i en eller annen forstand. 

– Vi startet med den såkalte rødlista for seks år siden. Målet var kort og godt å samle 
og vise frem saker fra hele landet der kulturminner er utsatt for press i en eller annen 
variant, forteller han. 

Må sees i et større perspektiv 

Dermed var listas opprinnelige intensjon mer mynta på enkeltbygg og deres ve og 
vel, sett opp mot kulturminnehensyn. Nå er altså opplevelsen Risør som kulturmiljø 
som helhet truet av Rutebil-utbyggingen, mener foreningen. 

– Det at tomta i seg selv blir bygget på, som til og med ligger utenfor Risørs 
verneplan, er isolert sett ikke det vi er opptatt av. Det som er viktig for oss er at 
det her skal bygges i et område som har en viktig rolle i et større perspektiv. Vi 
mener det som kommer opp her må samspille med vernekvalitetene som Risør 
er tufta på, sier han. 

– Helt konkret er det Krags gate 54 og rutebiltomta som er ført opp på Rødlista, men 
det truede kulturminnet er i realiteten Risør. Åpenbart ikke byen i sin helhet, men 
opplevelsen av den, sier Rødsmoen, sier han. 

https://www.austagderblad.no/okkenhaug-inn-i-rutebil-diskusjonen-huffameg-har-de-ikke-lart-noe/s/5-6-351227
https://fortidsminneforeningen.no/aktuelt/risor-pa-rodlista/
https://fortidsminneforeningen.no/aktuelt/risor-pa-rodlista/
https://fortidsminneforeningen.no/aktuelt/risor-pa-rodlista/


Det har derimot skjedd før at hele kulturmiljøer er satt på lista. Aktuelle eksempler er 
trehusbebyggelsene Grensen i Trondheim og Hylla i Oslo, verneverdige miljøer som i 
dag er rivingstruet på grunn av større utbygginger. Her handler det ikke om å kun 
bevare enkeltobjekter, men om å sikre god stedsutvikling, fortelles det. 

– I stadig større grad så går stedsutvikling og kulturminnevern tett sammen. Det ser 
vi i Risør nå. Området er utenfor selve kjernen av Risør, men man må ha et større 
bilde med i vurderingen. Hvordan kan man tilpasse et nybygg som dette, som også 
skal spille sammen med resten av byen, sier han. 

– Trist om man ikke griper muligheten 

Fortidsminneforeningen sier de håper kommunen gir prosessen rom til å modnes, slik 
at man kan komme opp med forslag som byen kan leve med. 

– Vi har stor forståelse for at dette er og blir en krevende prosess, kanskje 
særlig forsterket av det faktum at det i dag står et bygg på tomta som trolig 
ikke gir prosjektet det beste utgangspunktet. Vi håper at flere krefter kan jobbe 
sammen for å finne et godt resultat og at det er vilje til å se på ting én gang til – 
også politisk. 

– Risør må finne en bedre løsning, og bruke den tiden det vil ta. Det som 
kommer på denne tomta skal byen leve med de neste 50 til 100 år, sier 
Rødsmoen, som mener det ville være trist om politikerne ikke nå griper 
muligheten. 

  



20.06.2021  Brev fra fortidsminneforeningen Aust Agder.   

 

 

Til uken avgjør politikerne i Risørs Bystyre den videre gangen i prosessen rundt utbyggingen 

i Krags gate 54, Risør. Vi håper man velger å legge til rette for å kunne gjøre vondt til 

bedre  

 

Status er at utbygger ikke har søkt om å få bygge og dermed heller ikke har fått noen tillatelse 

til å bygge det siste forslaget som utbygger kom med nylig. Og det foreligger heller ikke noe 

vedtak for et bygg med en etasje med saltak dersom ingenting skjer, slik noen frykter. 

 

Gjeldene byggetillatelse baserer seg på et bygg i to etasjer med saltak og gavler mot Krags 

gate, tegnet av PV Arkitekter i Larvik. Men dette ble som alle vet, aldri helt ferdigstilt, da 

bruksbehovet endret seg. Istedenfor har man et halvt firkanta bygg, som gjør at mange fullt 

forståelig er svært skuffet over de ansvarlige. 

 

Siden utbygger nå ønsker å bygge noe annet over Rema 1000 bygget enn det de allerede har 

fått tillatelse til, så har Risør nå en unik mulighet, fordi man kan velge mellom å forsøke å 

gjøre vondt til verre, eller vondt til bedre? 

 

Reaksjonene på utbyggers siste forslag som enda ikke er omsøkt, har vært kraftige, og ført til 

at kulturmiljøet i Risør har blitt "rødlista" av Fortidsminneforeningen nasjonalt. Et svært 

tydelig signal om at man kan gjøre mye bedre, om man virkelig vil bevare merkevaren 

"Trehusbyen Risør" og samtidig få solgt de leiligheten man er avhengige å få solgt. 

 

Så hva gjør man? Der er neppe noen fasit, men selv om utbygger har strukket strikken langt 

allerede, så har man ikke så mange alternativene, hvis man ønsker å gjøre vondt til bedre. For 

å unngå forhastede beslutninger, vil det derfor være til de aller flestes fordel og mest fornuftig 

at kommunen og Bystyret nå gir prosessen rom til å modnes, slik at man kan komme med 

forslag som byen kan leve veldig godt med. 

 

Utbyggers status kan få en god slutt om de samarbeider med og tar til seg kunnskapen fra 

ressurser i kommuneadminstrasjonen, kulturminnevernavdelingen i fylkeskommunen, naboer 

og andre ressurser lokalt og nasjonalt som virkelig ønsker å bidra til et mer tilpasset 

utbyggingsprosjekt, og som ønsker å se utbygger komme godt ut av det økonomisk. 

 

Hvis Bystyret derimot velger å ikke gi prosessen og utbygger mer tid, vil det kunne forringe 

byens fantastiske kulturmiljø i generasjoner fremover. 

 

Vi sender derfor Trehusbyen Risør massevis av omtanke og kjærlighet i dagene fremover, og 

ber politikerne inderlig om at prosessen gis mer tid  ️

 

Styret 

Fortidsminneforeningen, lokallag Aust-Agder 
 
 
 



22.06.2021  i Austagderblad 

 

Landskapsarkitekt Johan Østengen 

Rutebiltomta: – Myraker har fått mye lettvint kritikk 

Forslag til utvikling av Rema-bygget har fått mye pepper de siste dager. Arkitekt Myrakers 
arkitektur har ufortjent fått mye nedlatende og lettvint kritikk. Det er både hode og hale på 
Myrakers forslag til løsning av en vanskelig oppgave: en todeling med høye bygg som 
demper den store fjellskjæringen, og mindre bygg langs Kragsgate. 

Det problematiske er ikke hans forslag til en oppdatert trearkitektur over et vanskelig 
sokkelbygg, selv om det bør vurderes å åpne gateplans fasade mot Kragsgates fortau 
mer. Det vanskelige er byggets plass i byplanen, med ørkesløse og triste asfaltflater 
på tre sider, isolert fra bylivet. Dette løses ikke over natta, men følgende bør vurderes: 

 Gjør plassen nærmest byen til den bakgård det vitterlig er ved å legge et nytt og skjermende 
bygg langs gata, fra Rema ned til en innsnevret vare- og garasjeinnkjøring. Med dette grep 
kan en anstendig – og lesbar - entré til boligene også innpasses fra fortauet. 

 Opparbeid en parkmessig front foran dagens bygg, sammenligning Risørhuset. Her er plass 
til det innenfor fortauet. Lindetrær, som plantet lengre ned i gata, vil også hjelpe. 

 Plassér et høyt, (smalt) bygg inntil og som vil dekke den store fjellskjæringen bak 
parkeringsplassen. Mellom gjenværende parkeringsplasser plantes trær som etter hvert vil 
danne et grønt tak over bilene på plassen, og en myk overgang til kirkegården. Her er i dag 
uansett unødvendig mange p-plasser. Asfalten kan deles inn med dekorativt hellebelegg for 
fotgjengerne, som et torg. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Kommentar fra Okkenhaug:  Lettvint kritikk på en lettvint løsning...? 
Se på Kiwi som vel har landets best stedstilpassede dagligvareforretning litt lenger opp i 
gata.  
 

 

 
 

  



 

 



– Vi må ende opp med noe som ikke 
irriterer oss hver gang vi kjører forbi 
 
Aust Agder Blad  24.06.2021  
 

Da spørsmålet om Rutebiltomta kom til bystyret på torsdag var det 

en tydelig irritert forsamling som hadde behov for å si noe. Det til 

tross, politikerne ga utbygger mer tid enn de ba om – i håp om å 

få et forslag som alle kan leve med. 

Selv om diskusjonen i bystyret skulle handle om en «enkel» utsettelsesforespørsel så 
penslet debatten over på forslaget som har vært presentert fra utbygger. Mange 
politikerne hadde sitt å si om begge deler. Ny frist provoserte, men forslaget 
provoserte kanskje enda mer. 

Rutebil-debatten går sin gang, i flere løp. Ett av dem er at utbygger opprinnelig skulle 
hadde byggeoppstart på andre etasje på Rema-bygget allerede nå i august. Det 
klarer de ikke. Derfor har de bedt om utsettelse på kravet til november. 

Forespørselen høstet tverrpolitisk frustrasjon. 

- For høyt 

Før politikerne slapp til kunne enhetsleder for plan- og byggesak, Heidi Rødven, 
fortelle at det var dialog mellom kommunen, utbygger, deres arkitekt og 
bygningsvernsenteret. Sistnevnte ble tatt med fordi senteret har arkitektkompetanse 
som kommunen i seg selv ikke besitter. Der kom det frem mulige tanker som kan 
løse utfordringen til bygget. 

– Det ble diskutert at bygget som nå er sendt ut i nabovarsel, men som det ikke 
er sendt inn byggesak på ennå, er for høyt i forhold til reguleringsplanen. I 
tillegg så gir fasadeuttrykket lite liv ut mot gata. Det ble derfor i møtet bestemt 
at man skal sende en forespørsel til Agder fylkeskommune rundt hvordan de 
stiller seg til et forslag om å utvide området ut mot Krags gate, der det i dag er 
veldig god plass, sa hun. 

Hensikten med forespørselen er å se på om man kan bygge på utsiden av bygget 
som står der i dag, for å gi hele bygget en større sammenheng og et uttrykk som ber 
bedre tilpasset omgivelsene. 

– Det som diskuteres er om det er mulig å lage noen mindre leiligheter mot gata, og 
ned mot fortauet, og da få en fasade mot gata som det er mer liv i, sa Rødven til 
politikerne. 

Den nyheten trengte noen minutter før den sank inn i forsamlingen, da de første som 
tok til talerstolen hadde behov for å vise sin irritasjon ovenfor utbygger. 



– Irritert siden dag én 

Varaordfører Viktor Hauge (Sp) var en av dem. 

– Dette er en sak som har pågått lenge og er ganske på overtid allerede. Av den 
grunn har ikke jeg så veldig lyst til å være fleksibel ovenfor utbyggeren lengre. På 
den andre siden, det forslaget som utbygger nå har lagt ut er ikke særlig pent. Jeg 
håper tiden som nå er satt av er nok til å gi oss noe som er greit for Risør, sa han. 

Magnus Stø Kittelsen (Frp) var enda mer irritert. 

– Denne saken har irritert meg siden dag én. Da vi tok opp saken sist så vedtok vi at 
dette skulle være aller siste frist, men så sitter vi her igjen. Ingenting ved dette 
prosjektet har stått til forventningene jeg hadde. Det bygget vi har sett skisser av nå 
har svært få likhetstrekk med det vi engang sa ja til, sa han. Stø Kittelsen sa han 
under, sitat, «smertelig tvil» vil si ja til en utsettelse, da han følte seg låst. 

Også ordfører Per Kr. Lunden (Ap) hadde behov for å si ifra. Samtidig så tok han til 
orde for å gi utbygger enda lenger frist. 

– Jeg er helt enig, her har utbygger strukket vår tålmodighet utover alle 
grenser. Men nå står vi her og ønsker oss mest av alt et bygg som skal se best 
mulig ut, og det helt sentralt i Risør. Men det vi har sett nå ser ikke bra ut, sa 
han. 

Bystyret skal ha siste ord 

Lunden sa at Risørs fremste måtte stå i fokus og han var i tvil om ytterligere korte 
frister var fasit for å få et godt resultat. Han holdt derimot litt tilbake på om han ville 
foreslå en frist som gikk lenger enn den utbygger hadde søkt om. På et annet 
spørsmål var derimot ikke Lunden usikker. 

– Jeg fremmer forslag om at selve byggesaken skal behandles av bystyret. Ifølge 
reglementet kunne det vært gjort av kommunedirektøren, men jeg syntes bystyret 
skal ha sitt å si om saken. Vi har godt av å ta diskusjonen og utbygger har godt av å 
høre hva vi mener, sa han. 

Før Lunden tok ordet fremmet Høyre, ved Kai Strat, sitt syn i saken. De sa at de ville 
gå for kommunedirektørens innstilling med frist til 1. november, men at den skulle 
være absolutt. 

Det var ikke partikollega Halvor Skåli enig i. 

– Fremfor å presse frem et forslag vi kanskje ikke ønsker, så syntes jeg de bør få en 
forlenget frist. Denne saken trenger vi heller et godt utfall av, fremfor at det skal gå så 
veldig fort, sa han. 

Med det utspillet fremmet Lunden sitt forslag om å gi utbygger ut året, fremfor 1. 
november. 



– Fått en kneipp med melis på 

Det fikk stadig større støtte i forsamlingen. 

– Bystyret har kommet i en fortvila situasjon, her. Det er greit å si ifra, og vi er ganske 
samstemte i hva vi mener, men jeg vil støtte forslaget om utsatt frist. Det viktigste nå 
er å få et best mulig resultat, sa Knut Henning Thygesen (Rødt). 

Også Ragni MacQueen Leifson (Ap) støttet Skåli og Lunden. Hun viste til Holmen og 
mente de mange rundene der hadde gitt et godt resultat. 

– Jeg er helt enig om at strikken er tøyd for langt her, men samtidig så må vi få 
et bygg som er penest mulig. VI må ende på noe som vi man leve med fremover 
– og kan ikke få noe som vi kommer og irritere oss over hver gang vi kjører inn 
og ut av byen, sa hun. 

Stian Lund (V) fulgte med i folden. 

– Jeg har hatt en intensjon om at vi skal ta de. At vi skal sette mer makt bak 
vedtaka våre. Samtidig så mener jeg det Skåli her fremfører er fornuftig. Dette 
bygget skulle bli en bløtkake, men nå er det i beste fall en kneipp med melis på. 
Vi må kreve progresjon, men det er vondt om vi skal forhaste oss voldsomt nå. 
Om det er 1. november eller ut året spiller liten rolle nå. De må få tid til å lage 
dette godt, sa han. 

Dermed ble det sånn. Under avstemningen fikk Lundens forslag om frist innen 
utgaven av året flertallet med seg, kun fire stemte imot. Samtidig var det et 
enstemmig bystyre som sa ja til at byggesaken skal behandles politisk når den 
kommer – ikke administrativt. 

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

Kommentar fra Okkenhaug: 

Det er viktig at det presiseres "bebyggelse" og ikke "bygget". Da kan man sikre 

variasjon i Risør-format. 



 

 





 

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

Aust Agder Blad 30.juni 2021: 
 
Myraker: – Nei, det nye bygget på 
rutebiltomta er ikke mer ruvende 
 

 

 

   
 

 

LAVERE: Arkitekt Einar Myraker sier hans forslag er langt mindre ruvende enn det forrige forslaget i prosjektet - 

og har utarbeidet denne tegningen. Der ser man Myrakers siste forslag i gult, med opprinnelig prosjekt skisset 

utenfor. Foto: Myraker 

 

Arkitekt Einar Myraker har fått mye pepper den siste tiden på grunn av 

forslaget til nytt bygg på toppen av Rema-bygget på rutebiltomta. Han mener 

en del av argumentasjonen står til stryk. 



 

Det kommer frem i en e-post Myraker har sendt til Risør kommune. 

Ett av hovedargumentene er at bygget som nå er foreslått, via nabovarsler og 
salgsannonser, er mer massivt enn hva som har vært skissert tidligere – i godkjente 
tegninger. Flere har til og med tatt til orde for å beholde det gamle forslaget – 
deriblant naboene og Erling Okkenhaug. Men – sier Myraker – det er enda mer 
ruvende. 

– Vi mener det er viktig at de påviste realiteter legges til grunn når det blir 
hevdet at det nye prosjektet er både massivt og dominerende, skriver han. 

– Betydelig lavere 

Myraker har tegnet inn det godkjente prosjektet over hans skisser, som viser at det 
forrige prosjektet var langt mer massivt enn hans forslag. 

– Det har relativt stor interesse å fremlegge en sammenligning av de to prosjektene. 
Derfor har vi laget en skisse – der de to prosjektene er vist hver for seg og 
transparent på hverandre. For at fremstillingen skal være helt tydelig er det også lagt 
egen farge på det nye prosjektet, skriver han. 

Skissene kan du se øverst i saken. 

– Dermed er det interessant å kunne konstatere at nytt prosjekt for det meste 
ligger betydelig lavere enn det godkjente prosjektet, sett fra det typiske 
standpunkt fra øst og fra fortau på motsatt side av Krags gate, sier han. 

Myraker har også behov for å korrigere at hans forslag skal være i strid med 
reguleringsplanen. 

– Det hevdes at prosjektet er i strid med reguleringsplanen. Dette begrenser seg kun 
til takvinkel, og en slakere takvinkel på grunn av at det benyttes pulttak. Disse under 
henvisning til såkalte «nyttebygg» i byen, som aldershjemmet på Tjenna og 
Risørhuset. 

– Vi har valgt samme takvinkel som på Tjenna. Det er i samme åndedrag interessant 
å merke seg at det nye Tjennasenteret har søkt, og fått, dispensasjon fra de samme 
bestemmelsene om takvinkel, skriver han, og legger til at det er en feil på 
kotehøydene på den ene skissen som har vært sendt ut, skriver han. 

Mener hele byens kulturmiljø er truet av rutebilforslaget – har ført Risør opp på 
«rødlista» 

Tre meter fortau 

Forsvar til tross – som enhetsleder for plan- og byggesak, Heidi Rødven, sa i bystyret 
sist uke har det vært dialog mellom partene, der blant annet arkitektkompetanse fra 
fylket deltok. Der ble det fremmed en tanke rundt en utvidelse av bygget, som i korte 

https://www.austagderblad.no/camilla-og-svein-er-oppgitt-hvor-ble-det-av-det-gode-forslaget-for-rema-bygget/s/5-6-350401
https://www.austagderblad.no/okkenhaug-inn-i-rutebil-diskusjonen-huffameg-har-de-ikke-lart-noe/s/5-6-351227
https://www.austagderblad.no/mener-hele-byens-kulturmiljo-er-truet-av-rutebilforslaget-har-fort-risor-opp-pa-rodlista/s/5-6-351538
https://www.austagderblad.no/mener-hele-byens-kulturmiljo-er-truet-av-rutebilforslaget-har-fort-risor-opp-pa-rodlista/s/5-6-351538


trekk kunne bety at man bygde delvis utenfor eksisterende bygg, og dermed få en 
«fasade mot gata som det er mer liv i», som Rødven sa. 

Myraker bekrefter møtet, og bekrefter at han avventer videre svar i dette. Skal man 
bygge utenfor bygget må man ta mer av fortauet, noe fylkeskommunen må gi sin 
velsignelse til. 

– Jeg imøteser en rask avklaring når det gjelder muligheten for en utvidelse på 
tre meter mot Krags gate, og et konstruktivt samarbeid i den videre prosessen 
igjennom prosjektgruppa, skriver Myraker, som også legger til at 
landskapsarkitekt Johan Østengen nå er hyret inn i prosjektet – etter hans 
avisinnlegg om området utenfor bygget. 

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

  Aust Agder Blad 04.07.2021 

 

Erling Okkenhaug sier han er strålende fornøyd med 

vendingen Rutebiltomta tok i bystyret sist uke, men mener 

arkitekturen som er foreslått hører hjemme i en annen tid. 

Myraker svarer og ber både Okkenhaug og andre sette seg 

inn i prosjektets realiteter. 

Okkenhaug meldte seg på debatten rundt Rutebiltomta for et par uker siden, og 
tilbydde utbyggeren å møtes for å diskutere prosjektet. Ifølge Okkenhaug skal den 
invitasjonen ikke ha ledet til noe møte, men likevel er han godt fornøyd med 
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prosessen den siste tiden. Samtidig mener han at prosjektet må finne andre 
arkitektkrefter. 

– Jeg vil rose politikerne i Risør som tar for seg utbyggeren. De har forstått hva som 
holder på å skje og er deretter tydelig som bare juling, forteller han. 

– Arkitekt av gamleskolen 

Seansen som Okkenhaug viser til var behandlingen i bystyret sist torsdag, der 
bystyret ga utbygger lengre frist enn de selv søkte om – i håp, skal man tro debatten, 
å få et forslag til bygg som bystyret kan leve med. 

Ros til tross, Okkenhaug er fortsatt svært kritisk til både prosjektet og deres arkitekt. 

– Myraker viser sin uvilje, og manglende demokratisk sinnelag, med stor 
tydelighet i prosjektet. Han er en arkitekt av gamleskolen og hans tid er omme. 
Man ser på Arkitektopprøret, som går over hele landet der folk er sinte på 
denne typen arkitektur. Den er ikke i takt med tiden, sier Okkenhaug. 

Han mener fortsatt at forslaget ikke respekterer Risørs egenart. 

– Jeg vil ikke bruke mye energi på å begrunne hvorfor foreliggende 
utbyggingsforslag må forkastes. Det holder kanskje å si at det på ingen måte er 
et respektfullt velkommen til den varierte og vakre trehusbyen Risør. Arkitekt 
Myraker mener at han har tegnet noe som vil fremstå som selvvokst. Det er 
ikke riktig. Noe som først og fremst kan begrunnes med at bygget er ute av 
Risør-format og har ingen referanser til Risørs arkitekturmangfold. 

– En prosess med respekt for Risør ville frembrakt noen alternativer det var ville 
være mulig å drøfte. Ikke et «take it or leave it» med dårlig tid som i dag. 

– Okkenhaug sjikanerer 

Arkitekt Einar Myraker er forelagt et par av uttalelsene fra Okkenhaug for å gis 
samtidig imøtegåelse. Han mener både Okkenhaug og andre som har engasjert seg i 
saken bør ta innover seg realitetene. 

– Jeg er usikker på om Okkenhaug fortjener noen respons fra min side. Jeg 
kan med sikkerhet si at han er en typisk dilettant, og en selvoppnevnt 
arkitektur-forståsegpåer. 

– Jeg vil oppfordre både han og Fortidsminneforeningen om å forholde seg til 
det godkjente prosjektet for Rutebiltomta. Slik jeg nå har påvist bør det være 
klart at dette «monsterbygget» er selve bakteppet for det eksisterende Rema 
1000, og hadde det ikke vært for at politiet valgte en annen lokalisering, ville 
bygget stått der i dag. Dette bygget minner altså mest om en diger 
driftsbygning på en bondegård på flatbygdene på Østlandet. 

Myraker står på uttalelsene han har gitt tidligere om at bygget henter sin inspirasjon 
fra eksisterende bygg i byen. 
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– Vårt prosjekt har benyttet prinsipper som er i tråd med det tradisjonelle 
lenger nede i Krags gate på motsatt side: Små enheter ut mot gata med 
mellomrom og lav gesims ut mot gata. Når det nå kan være mulighet for 
utvidelse med tre meter mot gata, vil det være boliger her med direkte oppgang 
fra bakkeplan. Bebyggelsen inn mot fjellet trapper seg ned mot øst og vest og 
vil harmonere med randbebyggelsen mot gata. Så vil det nå bli aktuelt å plante 
en allé langs gata og ellers mest mulig grønt på plassene mot øst og vest. 

Hva angår Okkenhaugs beskrivelser av Myraker så svarer han følgende. 

– Okkenhaugs sjikanerende uttalelser mot meg faller på sin egen urimelighet, 
og han bør ta et oppgjør med seg selv og om han «er i pakt med tiden». En 
person med en viss grad av verdighet bruker ikke metoder som han benytter 
seg av. 

– Jeg forstår ikke hva han mener med at jeg viser «uvilje» og «manglende 
demokratisk holdning». Jeg kan opplyse om at jeg ikke på noen måte har vært i 
dialog med Okkenhaug, og skjønner derfor ikke hva slags grunnlag han har for sine 
personangrep, sier han. 

Dra inn andre arkitekter 

Okkenhaug har tidligere lagt inn noen punkter han mente var rett for prosjektet, som 
blant annet skal være kommunisert med ordføreren. 

– Det handler om at bygget må brytes opp i tre varierte, vertikale fasader mor Krags 
gate, samt at fasadene må møte bakken på en troverdig måte. Det må være hvitt, og 
det må ha saltak, samt et variert takliv, sier han. 

Han legger til at fasaden må være et velkomment skue for alle som ankommer Risør, 
et såkalt fondsmotiv. 

Okkenhaug vil gjerne ha andre arkitekter på banen. 

– Ordfører Lunden har referert til noe vellykket han kaller Holmen-prosessen. 
Kanskje erfaringer herfra kan ha betydning for Krags gate 54. Kanskje flere 
arkitekter, som Holmen-arkitektene, skal inviteres til å skisse på løsninger innenfor 
hovedlinjene i det program jeg har foreslått, sier han. 

Okkenhaug mener også at begrepsbruken i hele saken skjer på feil premisser. 

– Det kanskje mest vesentlige er at vi må slutte å bruke betegnelsen bygning på 
dette prosjektet. En bygning binder opp et volum som ikke passer til Risør. Bruk 
heller ordet bebyggelse, sier han. 
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Prosjektleder i Risørtaket Bolig AS, Morten Thorsen, forteller 
at de skal ha nytt møte med kommunen over sommerferien. 
 
Det har den siste tiden vært heftig debatt rundt forslaget rundt de øvrige etasjene på 
Rema-bygget på Rutebiltomta. Både naboer og Erling Okkenhaug har protestert mot 
det siste forslaget som er kommet til syne via salgsprospektet til prosjektet. Også i 
sosiale medier har debatten rast, selv om meningsytrerne der har gitt uttrykk i begge 
retninger. "For massivt" lød noen av kommentarene, og arkitekt Myraker trumfet med 
presisering om at bygget som er foreslått ikke er mer massivt enn tidligere forslag - 
heller stikk motsatt. 

Til og med bystyret hadde før sommerferien behov for å si ifra og mente utbygger 
måtte komme med et «bedre» forslag. De endte opp med å gi utbygger utvidet 
tidsfrist i håp om at det kom noe utav det. 

– Dette er bedre tilpasset 

Om det gjør det vites ikke ennå. Som omtalt tidligere har kommunen hatt møte med 
utbygger, med støtte fra arkitektkompetansen i bygningsvernsenteret til Agder 
fylkeskommune. Der ble det spilt inn noen forslag til endringer i prosjektet, i håp om 
at det skal gi hele bygget en annen profil. Forslaget går kort og godt ut på at utbygger 
får ta mer av fortauet, om fylkeskommunen som eier det sier ja, og dermed er tanken 
å «kle» det eksisterende bygget med leiligheter også på utsiden. Slik skal fronten 
ikke bli så ensformig som den er i dag. Det var ønske om mer liv mot gata, som det 
ble sagt fra kommunen. 

Også landskapsarkitekt Johan Østengen meldte seg på debatten, som mente 
Myraker hadde fått ufortjent mye tyn, noe som endte med at Østengen ble spurt om å 
være med i prosjektet, med hensikt å se på uteområdet. Okkenhaug på sin side 
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mente kritikken mot Myraker, som han delvis selv har stått for, var berettiget, 
og mente Myrakers arkitektur representerer gamleskolen og bør forkastes. 

Debatten har ikke gått upåaktet hen hos utbygger Risørtaket Bolig AS, som sier de 
har registrert de innspill som er kommet. Det forteller prosjektleder i selskapet Morten 
Thorsen. 

Samtidig minner han på at de allerede har et godkjent prosjekt som ville gitt en langt 
mer dominerende bygningsmasse enn det som nå er foreslått. De mener forslaget de 
nå har kommet med er bedre tilpasset Risør enn opprinnelig godkjent forslag. 

– Myraker har laget et forslag som vi oppfatter som bedre tilpasset Risør enn 
det som vi opprinnelig har fått godkjent, som da var et kontorbygg der politiet 
var tenkt inn, forteller han. 

Møtes igjen i august 

Det til tross, Thorsen sier de har fått med seg debatten og innspillene og jobber 
videre med prosjektet. Det er berammet et møte med kommunen over sommerferien, 
der blant annet ordføreren er bedt om å delta for å ta inn kommentarene fra 
politikerne. 

– Vi har hatt en løpende og god dialog med administrasjonen i kommunen og 
fylkeskommunen og vi har booket et oppfølgingsmøte med kommunen og 
fylkeskommunen som skal gjennomføres rett etter sommeren. Der vil vi diskutere 
videre noen av de konkrete innspillene fra sist møte. 

Det handlet altså om ønske om mer liv mot Krags gate, men også om at prosjektet 
bør nedskaleres noe, særlig mot Kjerrgårdsbrua. 

– Sett fra oss som en utbygger så var det både pluss og minus for oss. Plusset 
er forslaget om å ta mer av fortauet, noe vi kan se på om fylkeskommunen sier 
ja. Minuset var tilbakemelding om en mer trinnvis tilnærming av fronten mot 
Kjerrgårdsbrua, der resultatet kan bli at vi må fjerne en leilighet eller to. 

Thorsen sier han er spent på fylkeskommunens respons på forslaget, noe 
kommunen skal sjekke. 

– Vi har tatt til oss innspill og kommentarer den siste tiden og jobber sammen med 
fylkeskommunen, kommunen og arkitekt for å se på endringer i prosjektet. Jeg er 
spent på responsen fra fylket, men også spent på hva ordføreren kommer med i 
møtet vårt i august, sier han. 

https://www.austagderblad.no/okkenhaug-provosert-av-myraker-han-er-en-arkitekt-av-gamleskolen-og-hans-tid-er-omme/s/5-6-354045


 Austa Agder Blad 9.07.2021 

 

 Christian Sømme, Arkitekturopprøret Norge og demokratiaktivist 

Arkitekter uten respekt for brukernes tilbakemeldinger, skriver Christian Sømme som 
er medlem av arbeidsgruppen i Arkitekturopprøret Norge. 
 
Av oppslaget i Aust-Agder Blad 4./6. juli i år kan det se ut som om arkitekt 
Einar Myrakers prestisje nå er i spill i Risør. Byutviklingsaktivisten Erling 
Okkenhaug har satt sinnet til arkitekten i kok. Slik koker det nå hos arkitekter 
over hele landet takket være folkebevegelsen Arkitekturopprøret Norge. 
Okkenhaug stiller opp for svært mange lokalsamfunn inkludert Risør med råd og 
hjelp når utbyggermakten blir for voldsom. Jeg har fulgt ham i 25 år. Han er høyt 
verdsatt av de mange titusen han har hjulpet. 

Men av Myraker blir han tiltalt som «typisk dilettant og selvutnevnt arkitektur-
forståsegpåer». Okkenhaug har nemlig tillatt seg å være kritisk til et problematisk 
byggevolum ved innkjøringen til vår vakre trehusby Risør. 

Myraker er i godt selskap. Arkitekturopprøret har den siste tiden fått bekreftet 
at både enkeltarkitekter og arkitekter som gruppe gjennom NAL (Norske 
Arkitekters Landsforbund) ikke gjerne ønsker brukernes tilbakemeldinger. 

Overalt i samfunnet blir vi invitert til å gi tilbakemeldinger og følgelig anses som 
kompetente brukere. Men, som Myraker så tydelig illustrerer, gjelder dette ikke 
innenfor arkitektur. 

Selv når det ene stygge bygget reises etter det andre, skal vi som legfolk åpenbart 
ikke få ha meninger. Med inkvisitorisk argumentasjon og ufine karakteristikker skal 
slikt stoppes. 

Dette kalles hovmod. Vi vet noe om hovmod, hva det står for. 

Arkitekter som argumenterer gammelmodig ødelegger for sin egen profesjon. 
En del tar for gitt at deres egen faggruppe støtter dem. Det kan kanskje gjelde i 

https://www.austagderblad.no/okkenhaug-provosert-av-myraker-han-er-en-arkitekt-av-gamleskolen-og-hans-tid-er-omme/s/5-6-354045?&session=d79fe1d6-e952-4a62-8a76-6e6ce50d41d6


forhold til arkitekturen, men ikke for holdningene til brukerne. Brukerne utgjør 
faktisk det norske samfunnet. 

Slike negative holdninger til brukerne vil dø ut etterhvert som yngre krefter tar over. 
Kanskje vil neste generasjon arkitekter heller ikke vippe ansvaret over på 
utbyggerne. Som medlem av arbeidsgruppen i Arkitekturopprøret Norge gleder jeg 
meg imidlertid over støtten opprøret får fra mange arkitekter, også i akademia. Her 
skal man ikke skjære alle over én kam. 

Saken i Risør blir ikke bedre av vesensforskjellen mellom de to debattantene. 
Arkitekt Myraker får betalt for å utforme arkitektur som ikke passer inn. Han 
begynte. Han får svar på tiltale fra Okkenhaug som ikke mottar honorar, i en by 
hvor Holmen-prosessen virkelig har klargjort hva som er byens særpreg. 

Men innbyggernes tilbakemeldinger var ikke nok til å stoppe elendigheten syd i byen, 
i Flisvika. Der vant arkitekturen som svært mange ikke vil ha. Nå er arkitektene i gang 
på nytt. Det er som om fagfolkene aldri gir seg verken med å kjempe mot Risørs 
særpreg eller å frabe seg brukernes tilbakemeldinger. 

 

  

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/oAOObg/arkitektenes-livsloegner
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Kommunen og rutebil-utbygger har hatt møte:  
– Dette virker lovende 
 
Prosessen rundt Rutebiltomta har tatt mange vendinger de siste månedene, og i 
sommerens siste bystyremøte ble det gitt tydelige signaler på at forslaget utbygger hadde 
solgt til markedet ikke var godt nok. Denne uken møttes partene – og det er optimisme på 
begge fronter. 
 
Den siste runde, der bystyret fikk sagt sitt om utbyggingen endte med et vedtak om at 
utbygger har frem til nyttår å komme opp med et forslag som kan aksepteres. 
Samtidig vedtok de folkevalgte at nettopp de skulle ha siste ord i saken, gitt at 
utbyggingen hadde en klar prinsipiell karakter ved inngangen til Risør sentrum. Det 
ble også gitt signaler fra bystyrets talerstol at utbygger måtte komme opp med noe 
«bedre» enn det som så langt hadde vært presentert, skulle det få sin endelige 
velsignelse. 

I samme møte rapporterte kommunens enhetsleder for plan- og byggesak, Heidi 
Rødven, at det hadde vært et møte mellom utbygger og kommunen, samt fylkets 
kulturminnevernavdeling. Der hadde sistnevnte kommet med noen innspill på hva de 
mente måtte til for å gjøre prosjektet mer spiselig. Det inkluderte blant annet at 
utbygger skulle få bruke mer av fortausarealet til en ny og bedre front mot gata, samt 
at prosjektet ble nedskalert noe i høyden, da mot Kjerrgårdsbrua. 

Sagt med andre ord, lag leiligheter utenfor det eksisterende bygget, og fjern noen av 
leilighetene som rager høyest, slik man ser det når man kommer kjørende til 
sentrum. 

Fylket sa ja 

Skulle det gå i hop så måtte den samme fylkeskommunen gi sin velsignelse til at 
prosjektet brukte mer av fortausarealet. Svaret på det kom sist uke, der fylket gir sin 
velsignelse til dette, gitt noen forutsetninger rundt blant annet sikt og sikkerhet. 

Det var med det utgangspunktet utbygger og kommunen møttes denne uken, der 
utbygger presenterte noen midlertidige skisser på hvordan bygget nå kunne bli 
seende ut. 

Inne på et positivt spor 

Ordfører Per Kr. Lunden (Ap) deltok på møtet og forteller at han er optimistisk på 
nåværende tidspunkt. 

– Det var et interessant møte der utbygger la frem noen skisser på hvordan de kan 
gjøre det for å skape en bedre variasjon i bygget, som etterlyst, og der de selv 
ivaretar de interessene utbyggeren har. Jeg syntes vi nå er inne på et spor som er 



positivt og det fremstår for meg at utbygger har et tydelig ønske om å gjøre noe bra, 
sier han. 

Vi har spurt utbygger Risørsenteret AS ved prosjektleder Morten Thorsen om å få se 
skissene, men de ønsker ikke å presentere det for offentligheten helt ennå. 

– Vår arkitekt har laget noen skisser, men de er ikke fullt ut kontrollsjekket mot 
prosjektet, så inntil videre holder vi dem for oss selv. Men vi jobber med saken nå og 
det vil snart komme en søknad fra oss til kommunen, sier han. 

Han legger til at han er godt fornøyd med møtet, og sier han opplever kommunen 
som konstruktiv. 

Nå er det bystyret som skal ha siste ord i saken – uansett. Ergo kan ikke søknaden 
gjøres via delegasjon som er ganske vanlig. Lunden sier han ikke vil forskuttere hva 
bystyret vil mene om saken når den kommer. Vi spør om han oppfatter forslaget som 
«bedre», med henvisning til debatten i bystyret, og ordføreren er optimist. 

– Dette virker lovende – og de er på vei til noe bedre, men jeg tar selvsagt alle 
forbehold der. Jeg skal ikke hefte med hva politikerne måtte mene, men vi har en god 
dialog som er interessant å være med på. Vi har jo hatt lignende runder på Flisvika 
og på Holmen, og får det kanskje på Søndeled nå snart. Det er viktig å få en 
forståelse av hva utbygger tenker i prosjektet og unngå en konfronterende debatt i 
bystyresalen. Men saken er klart preget av at dette er en prosess som har tatt lang 
tid, og at utbygger har tøyd vår tålmodighet gang på gang, sier han. 

Fylket sa ja: 

Her er betingelsene til fylkeskommunen, på forespørsel om man kan ta mer av 
fortauet til utbyggingen av rutebiltomta: 

Fylkeskommunen kan gå med på en justering av eiendomsgrensen mellom 600/416 
(fylkeskommunal grunn) og 16/1419, og mener dere kan arbeide videre med saken. 

Det er nødvendig med endring av reguleringsplan, og fylkeskommunen vil gi 
nødvendige merknader ved offentlig ettersyn. Vi ønsker likevel å gi noen tydelige 
føringer for hva som kan aksepteres. 

 Det skal minimum avsettes 3,5 meter til fortau, og eventuelt noe sideareal. 

 Utvidelse av bygget må ikke legges begrensninger for bruken av vendesløyfe for buss. 

 Det tillates ikke at dører slår ut mot/over fortau. 

 Andre forhold som må ivaretas er frisikt og overvann. 

 

 


