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Til samtlige medlemmer i Formannskapet:

Vi ser av sakskartet at behandlingen av utbygging på Tanumplatået/ Staversletta- skal opp på
møte i formannskapet tirsdag 24.april 2018.

Naboer i området motsetter seg ikke en utbygging. Det er utnyttelsen og høydene vi er i mot.
Detaljreguleringsplanen som nå foreligger til behandling er brutal og ikke i tråd med de
føringer som ble gitt da kommunedelplanen ble vedtatt i 2015. Den er heller ikke i tråd med
den nylig vedtatte arealplanens retningslinjer. Området ligger langt unna kollektivknutepunkt
og er bilbasert.
Utbyggers illustrasjoner er manipulerende og viser ikke de massive virkninger og inngrep i
verneområdet en slik utbygging vil få.
Ved behandlingen i Planutvalget 5.april 18 uttaler samtlige medlemmer at dersom
kommunedelplanen hadde vært oppe til behandling i dag, ville Staversletta området ikke blitt
regulert til boligformål. Det samme uttalte varaordfører Udnes på Tanum Vels årsmøte i mars
2018.

At det samme Planutvalget nå går inn for det forslaget som foreligger til behandling er for oss
helt ubegripelig!!

Asker og Bærum Budstikke hadde et oppslag 18.11.17 der Eiksmarka og Bekkestua
utbyggingen ble omtalt. Da uttalte varaordfører Udnes at de ( Planutvalget) ikke hadde skjønt
at det ble så høyt. Nå gjøres samme feil på nytt!!!

Vedlag følger våre hovedsynspunkter samt illustrasjoner som vi har fått utarbeidet av Holo &
Holo, Landskapsarkitektur. Illustrasjonene viser virkninger fra den fredete kirkeveien ( to
bilder) og inn fra Vestmakrveien.

Naboer og Tanum Vel krever at formannskapet sender saken tilbake til administrasjonen for
ny behandling i tråd med føringer i kommunedelplanen.
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