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Ordføreren etter møte med Christian Ringnes: - Veldig positivt å få
i gang bygging av et nytt hotell i Svolvær

 Av Øystein Ingebrigtsen

06. desember 2017, kl. 22:00

Ordfører Eivind Holst i Vågan kommune sier møtet med Christian Ringnes
var positivt og konstruktivt. Nå skal behandlingen i kommunen gi flere svar
på mulighetene for hotellprosjektet på kaia.

Konstruktivt: Ordfører Eivind Holst i Vågan kommune forteller om et positivt møte med investor Christian Ringnes onsdag

Foto: Øystein Ingebrigtsen
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Eivind Holst og rådmann Tommy Stensvik hadde onsdag møte med Christian Ringnes i Eiendomsspar AS som har

gått inn i hotellprosjektet til Erik Blomstrand på området til gamle "Jern og Bygg" langs havnepromenaden i Svolvær.

- Det er veldig positivt å få i gang bygging av et nytt hotell i Svolvær, sier ordfører Eivind Holst etter møtet.

Les også: Investor Christian Ringnes tror på høyhus i havna i 2021: – Det er et privilegium å få utvikle et hotell her!

Positivt møte
Målet er blant annet et høyhus og hotell med plass til 200 rom. Ringnes har antydet at et hotell kan være klart i

2021, i beste fall 2020, om alt går etter planen.

- Vi hadde et veldig hyggelig, positivt og konstruktivt møte. Hans melding til oss var at de ønsker å gå i gang så fort

som mulig, spørsmålet er hvor fort kommunen kan gjennomføre nødvendige utredninger, sier Holst som er glad for

at flere vil satse i byen.

- Det er ikke hver dag det kommer folk som vil investere i 40 nye arbeidsplasser. Dette er i aller høyeste grad

interessant og at de finner et konsept som er en positiv bidragsyter til den fine utviklingen vi har. Det ene er på

arbeidsplasser, det andre er det byplanmessige og på næring. Så blir spørsmålet hva slags fasiliteter de legger til

rette for i sitt bygg og hvordan det bidrar til helheten, sier han videre.

Les også: Kjent norsk investor går inn i hotellprosjekt i Lofoten

Ordfører Eivind Holst viser også til at reguleringsprosessen vil gi svar på spørsmålene om høyden. 14 etasjer på

havnepromenaden er over det planverket åpner for i dag i området. Ringnes uttalte til Lofotposten onsdag at

høyhus er en viktig del av prosjektet.

- De ønsker å bygge 200 rom, så blir det å prøve å få plass til et bygg som kan tåle 200 rom med de nødvendige

fasiliteter et moderne hotell skal ha, sier Holst.

Samtidig skal byplanen for Svolvær rulleres og oppdateres. Både ordfører Eivind Holst og rådmann Tommy Stensvik

har tidligere signalisert at byggehøyde blir tema i dette arbeidet.

- Ja, det har vi sagt. Dette blir antagelig en parallell prosess der vi ser på byggehøyder i byplanen. Det er også en

grunn til at vi må rullere planen såpass tidlig, vi var ikke nok "løsslupne" tidligere og det viser alle

dispensasjonssakene etter 2012, sier han videre.
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Avventer regulering
Vågan kommune avventer nå å få reguleringsforslaget fra utbyggerne for "Havnestrøket" til behandling.

- Vi kan ikke behandle saken før det er inne og de så for seg at de kunne ha et forslag klart i slutten av desember

eller i begynnelsen av januar, sier Eivind Holst.

Les også: Skal se på byggehøyden i byen: - Vi må gjøre en ny vurdering

Les også: Banksjefen tror flere store investorer vil satse i Lofoten
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