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Til formannskapets møte 24. april 2018
2.gangs behandling av detaljregulering av Staversletta – gnr.56/1, N- 515
Plan ID 2016019.
Vi vil med dette gi vår fulle støtte til Tanum Vel og naboene som ber om at den nye bebyggelsen på
Staversletta følger føringene i kommunedelplanen for Tanumplatået – Hornimarka. Den foreslåtte
utbyggingen er ikke dempet og underordner seg ikke omgivelsene, den er ikke skånsom og tar ikke
hensyn til kulturlandskapet. Planen for utbygging må derfor endres.

14.10.2016 behandlet vi også denne saken og skrev da i vår høringsuttalelse til Staversletta:
Verneverdig kulturlandskap
En stor del av Tanum Vel er Tanumplatået som er et av landets mest verneverdige nasjonale
kulturlandskap. Kommunedelplanen for området hadde som hovedformål å fungere som verneplan.
Vi er derfor enig med vellet i at utbygginger både på selve platået og i randsonen er en meget
uheldig bit-for-bit utbygging som reduserer betydningen av kulturlandskapet.
Tilpasning til landskap og miljø – ivareta gammel stevneplass som grønt friområde
Når kommunen likevel har gått inn for å bygge på Staversletta, forventer vi at både utbygger og
reguleringsmyndigheten gjør sitt ytterste for at nye boliger og infrastruktur ikke skal virke
skjemmende og dominerende, men heller glir inn i landskapet på en harmonisk måte. Det betyr at
det må være lys og luft mellom husene, at mest mulig vegetasjon blir stående, at bebyggelsen så
langt som mulig er i harmoni med tidligere utbygging og at landskapsprofiler med trær og
fjernvirkning blir ivaretatt. Selve Staversletta er eldgammel historisk stevneplass – som er i aktiv bruk
fortsatt. Denne må ikke bli ødelagt, men også for framtiden kunne benyttes fritt av alle til lek, spill og
annen uorganisert aktivitet på en naturlig grønn gressmatte.
BEVAR TANUMPLATÅET
Bærum Natur- og Friluftsråd er fortatt opptatt av at det flotte kulturlandskapet på Tanumplatået blir
godt ivaretatt. Vi har derfor sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og en rekke andre
organisasjoner i Bærum og Akershus startet et arbeid for vern av Tanumplatået med bl.a. en
underskriftsaksjon. Vi vedlegger folderen med informasjon om Tanumplatået og aksjonen.
Med vennlig hilsen
Bærum Natur- og Friluftsråd
v/Rigmor Arnkværn
Kopi: Tanum Vel og naboene

