
2 Tirsdag 5. april 2016 AGDERPOSTEN    

37 00 37 00 eller tusentips@agderposten.no

nyheter Nyhetstips hele døgnet:

37 00 37 00
Avisen uteblitt?

37 00 38 10
Annonser:

37  00 38 00

KAN BLI SLIK: Dette forslaget til ny utnyttelse av Holmen, får bifall for å ta hensyn til de historiske og arkitektoniske             kvalitetene i den gamle trehusbyen, men blant fravær av strandpromenade hindrer allmennhetens tilgang, mener 
fylkesrådmannen som anbefaler at fylkespolitikerne må reise innsigelse mot planen slikt den nå foreligger.

Risør kommune ønsker 
fortsatt boligbygging på 
sentrale Holmen, og har 
nå lagt ut en endret re-
guleringsplan for fremti-
dig bebyggelse. Men den 
bør ikke godtas slik den 
er nå, mener fylkesråd-
mannen.

TORE ELLINGSEN
toel@agderposten.no 37 00 37 25

Det er snart seks år siden den 
første reguleringsplanen for 
Holmen ble lagt ut. Det gamle 
næringsområdet skulle utnyttes 
i langt større grad, med både 
helårs- og fritidsbebyggelse, ho-
tell og næringsvirksomhet.

 Også den gangen hadde blant 
andre fylkeskommunen innven-
dinger, men ikke så stor grad at 
det ble fremmet innsigelse. Men 
flate tak og samtlige hus med 
samme orientering skapte und-
ring. En noe skjematisk utfor-
ming var ikke særlig heldig med 
tanke på Risørs historiske tre-
husbebyggelse.

Det ble gjort endringer i pla-
nen, det ble skif-
tet arkitekt og 
det var en omfat-
tende debatt i Ri-
sør om utforming 
og utnyttelse.

Skrinlagt i 2014
Prosjektet solgte 
dårlig og ble 
skrinlagt i 2014.

I februar i år 
kom det så en ny omregulering 
av planen, og den ligger nå ute 
med høringsfrist 12. april.

 Slik oppsummerer fylkesråd-
mannen den nye reguleringspla-
nen i sakspapirene til fylkesut-
valget.

 «Planområdet omfatter øya 
Holmen med omkringliggende 
sjøareal. Øya ligger i indre havn 
i Risør, rett øst for byen. Plan-
forslaget har regional interesse 

ved at det foreslås en utbygging 
som vil ha innvirkning på opp-
levelsen av den historiske tre-
husbebyggelsen i Risør, samt at 
den berører nasjonale strandso-
nehensyn og barn og unges in-
teresser. 

Planforslaget som nå forelig-
ger er utarbeidet etter en lang 
og ressurskrevende prosess. I 
denne prosessen har fylkeskom-
munens administrasjon i sam-
råd med Risør kommune deltatt 
aktivt. Riksantikvaren har også 
spilt en viktig rolle i denne pro-
sessen.»

 Fylkesrådmannen vurderer 
det slik at det er positivt at plan-
forslaget slik det nå foreligger 
sikrer en utbygging av Holmen 
som tar hensyn til de historiske 
og arkitektoniske kvalitetene 
som den historiske trehusbebyg-
gelsen i Risør by representerer.

Ikke god nok tilgang
Men: Det påpekes at planforsla-
get ikke sikrer at allmennheten 
får god nok tilgang til strandso-
nen, badeplass, gatetun, små-
båtanlegg eller uteoppholdsare-
alene i området.

Det må anlegges strandpro-
menade eller gangvei rundt hele 

Holmen, slik det 
ligger i den regu-
leringsplanen 
som er vedtatt og 
gjeldende nå.

Dessuten, me-
ner fylkesråd-
mannen, må det 
settes av et større 
offentlig areal i 
tilknytning til 
badeplassen. 

Også områdene for prome-
nade/gangvei, småbåtanlegget 
og badeområdet med tilhørende 
gatetun/park og lekeplass, regu-
leres til formål som sikrer all-
mennhetens tilgang til områ-
dene.

Fylkesutvalget behandler pla-
nen og tar stilling til om det skal 
reises innsigelse, slik fylkesråd-
mannen innstiller på, i sitt møte 
tirsdag.

- Ny Holmen-plan ik ke god nok

NÅ: Slik ser Holmen ut i dag, sett fra Risørflekken. Det vært flere forslag 
og stor debatt om utnyttelse og utforming av området.

«Det må an-
legges prome-
nade eller 
gangvei rundt 
hele Holmen»
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- Ny Holmen-plan ik ke god nok

l Et omfattende utbyggingsprosjekt i Risør havn, som har hatt flere 
eiere og hvor flere forslag og reguleringsplaner har vært lansert.
l Har vært fremmet flere ganger, og har ført til mye debatt, både po-
litisk og blant Risør-folk. Var også tema i dokumentarfilmen «Sør-
landsrefseren» om Erling Okkenhaug.
l Opprinnelig planlagt med hotell og en blanding av helårsleiligheter 
og ferieleiligheter.
l Hotellet ble droppet, og etter en ny omfattende debatt, vedtok i et 
flertall i Risør bystyre å frita Holmen for boplikt. 
l Selv uten boplikt sviktet salget, og i 2014 ble prosjektet foreløpig 
skrinlagt.
l I februar i år kom Risør kommune med en ny omregulering av pla-
nen, som blant annet kommer kritikken om dårlig tilpasning til det 
historiske sentrum i møte.
l Fylkesutvalget får reguleringsplanen til høring tirsdag 5. april.

Holmen-utbyggingen

FAKTA

Risør-ordføreren er svært 
kritisk til anbefalingen fra 
fylkesrådmannen om å leg-
ge inn innsigelser mot det 
reviderte Holmen-prosjek-
tet. 

Det er særlig allmennhetens 
adgang til området, fylkes-
rådmannen mener må bedres 
for at planen skal bli god nok.

Til Aust-Agder Blad sier 
ordfører Per Kristian Lunden 
(Ap) at innvendingen ikke 
kommer overraskende, men 
at han er kritisk til innstillin-
gen.

Ifølge lokalavisen ligner 
dette på et innspill som også 
tidligere i prosessen har vært 
et tema, at det må anlegges 
en strandpromenade rundt 
hele Holmen.

Selv om det står i eksiste-
rende reguleringsplan, er det 
gjort vedtak om å fravike det.

–Her må vi stå for det vi 
har vedtatt. Prosessen har 
vært solid og grundig, og et 
slikt forslag som fylkesråd-
mannen kommer med, kan 
velte hele prosjektet, frem-

holder ordfører Lunden til 
AAB.

Sara Sægrov Ruud, som 
både er bystyremedlem i Ri-
sør og Venstres representant 
i fylkesutvalget, sier til avisen 
at den innstillingen som er 
lagt frem, og som Ruud og de 
øvrige åtte andre represen-
tantene i fylkesutvalget be-
handler tirsdag, viser at fyl-
kesrådmannen og hans saks-
behandler har liten kjenn-
skap til debatten i Risør.

– Vi har hatt mange og 
grundige runder på dette her 
lokalt, sier hun.

Hun mener det er ikke er 
noen grunn til at fylkeskom-
munen skal overprøve de lo-
kale vurderingene og vedta-
kene.

Fylkesvaraordfører Jon-
Olav Strand (KrF) er også 
Risør-mann, og også han 
vektlegger betydningen av at 
prosjektet på Holmen ikke 
stanser opp igjen.

– Samtidig må vi huske på 
at fylkeskommunen og kom-
munen har forskjellige rolleri 
en slik prosess, understreker 
fylkesvaraordføreren.

- Innsigelse kan   
stanse prosjektet

MÅ STÅ FAST: Risør-ordfører Per Kristian Lunden (Ap), mener 
det er viktig at lokalpolitikerne må stå for vedtakene om Holmen.


