
SÆTRE – HVORDAN VIL VI HA DET?

HVEM ER DET SOM BRYR SEG?

Aksjonen Redd Sætre er en upolitisk folkeaksjon, startet spontant av mennesker som reagerer med
vantro og forferdelse på planene som foreligger for Sætre sentrum.
Aksjonen støttes av Fellesutvalget for Sætre som lenge har kjempet en vanskelig kamp mot
kommuneadministrasjonen for at innbyggerne skal bli informert og deres synspunkter hørt i
utviklingen av Sætre sentrum.

Vi ser at politikerne og kommuneadministrasjonen er i ferd med å kunne vedta en utbygging som vil
være helt ødeleggende for Sætre, og frata sentrum de siste muligheter til å forbli et trivelig og
spennende sted ved kysten. Vi protesterer på at to dagligvarekjeder, i en hestehandel om skoletomt,
skal få legge premissene for sentrumsutviklingen, og ta fra oss viktige fellesverdier og kontakten med
sjøen.

Målet er ikke å stoppe utviklingen av Sætre, men at befolkningens ønsker og drømmer for stedet sitt
skal bli hørt når planene utarbeides og at våre demokratiske rettigheter blir respektert. Dette angår oss i
høyeste grad. Vi har som mål å spre informasjon om utbyggingsplanene, og vekke befolkningen til
protest mot det som holder på å skje. Vi vil prøve å gi alle innbyggerne den informasjon som
kommunen, kommersielle interessenter og politikerne holder tilbake, eller gjør utydelig for å oppnå
egne fordeler.

Informasjonen fra Aksjonen Redd Sætre når ut til en e-postliste på rundt 100 husstander, og denne
vokser stadig. Alle husstander i Sætre får også denne informasjonen i postkassen. Aksjonen ledes i dag
av Merete Haug, og Fellesutvalget i Sætre ledes av Nils Viktor Evensen. I tillegg er det mange som
bidrar på ulike måter.

DETTE ENGASJERER MEG!

Om du vil delta i Aksjonen Redd Sætre etter å ha lest dette, kan du sende en e-post til
merete-2@frisurf.no , og du vil motta løpende informasjon om hvordan tingene utvikler seg. Du kan
også sende sms til 99 64 02 52, så sender vi korte beskjeder når noe skjer. Vi har dessverre ikke
ressurser til å sende ut ordinær post, men vi tar gjerne i mot navn og adresser til støttelisten. Det er
viktig å synliggjøre at vi har massiv støtte i befolkningen og ikke bare er en liten pressgruppe.
For mer informasjon: Se www.hurum.kommune.no , og www.allgronn.org .

mailto:merete-2@frisurf.no
http://www.hurum.kommune.no/
http://www.allgronn.org/


SAKENS FAKTA

Det er fremmet et privat reguleringsforslag for Sætre sentrum, for et område fra parkeringen/Esso til
elva, og som tar med seg hele sentrum ned til båtopplaget, ca. 45 daa. Bak dette forslaget står COOP
Vestviken, Kiwi Eiendom AS og Hurum Boligselskap.

For store deler av sentrum er dette en flatereguleringsplan, dvs. at planen ikke tar stilling til
bebyggelsens konkrete utforming. Men for området nedenfor dagens Kiwi og mot helsestasjonen
foreligger det en illustrasjonsplan som i følge reguleringsbestemmelsene skal legges til grunn for
bygging uten at det kreves ytterligere bebyggelsesplan. Reguleringsplanen er juridisk bindende. Det
betyr i klartekst at dersom reguleringsplanen blir vedtatt, kan ingen stoppe disse byggene.

Reguleringsforslaget er en direkte følge av og en forutsetning for kommunestyrets tidligere vedtak om
lokalisering av videregående skole med kulturbygg i sentrum på arealer eiet av bla KIWI og COOP.
Dette vedtaket var også basert på luftige forutsetninger, manglende planer og dokumentasjon, uten en
helhet for resten av sentrum. I forhold til Fylkeskommunen ser det dertil ut til at
kommuneadministrasjonen har forhandlet bort vesentlige deler av dette grunnlaget, da det for få dager
siden ble kjent at kultur- og flerbruksdelen ikke lenger er med. Utbyggerne får på denne måten byttet
til seg sentrale arealer, som de, med kommuneadministrasjonens aktive støtte, lager en
reguleringsforslag for – til egen benyttelse og delfinansiert gjennom leiligheter mot sjøfronten. Smart
løsning for utbyggerne, og i øyeblikket med ”svarteper” på kommunen og innbyggernes hånd.
Vi er ikke imot videregående skole i Sætre, men hvis den valgte lokalisering er bundet til den søkte
regulering med så store konsekvenser, må kommunen naturlig nok revurdere sitt tidligere vedtak.

I denne prosessen sitter ordfører Roger Ryberg (AP), Petter Normann Pettersen (V) og Bjørn Glenne
(H) i et lukket forhandlingsutvalg med utbyggerne. Kommunestyret får ingen informasjon om hvilke
forhandlinger som pågår bak lukkede dører, og hvilken hestehandel som blir foretatt med kommunale
eiendommer i Sætre sentrum.

Illustrasjonene til utbyggingen er ikke blitt offentliggjort før 24. mars, en uke før høringsfristen utgår,
etter sterkt press fra aksjonsgruppen og Fellesutvalget i Sætre.

Der helsestasjonen ligger i dag, vil man sette opp et bygg i 12 etasjer, 34 m høyt. Dette bygget står syd
for sentrum og vil skyggelegge sentrum store deler av dagen, også midt på sommeren. Bygget er to
etasjer lavere enn sykehuset i Buskerud og 8 etasjer høyere enn noe annet bygg i Sætre.

I nedkant av Kiwi skal det settes opp et bygg i fire etasjer, 12 meter høyt, som vil blokkere sentrum
mot sjøen fra Sætre gård til elva. I midten av bygget skal det være en glassgate, som liksom skal
ivareta befolkningens utsyn mot fjorden, og adgang til stranden. Mellom bygget og båtopplaget blir
det parkering og trafikkarealer. Utbyggingen vil inneholde ca 120 leiligheter med sine behov for
parkering og uteareal. Det er ikke vanskelig å tenke seg den økonomiske gevinsten utbyggerne vil ha
ved salg av disse leilighetene, midt i sentrum, i strandkanten og nær Oslo, og dette er selvfølgelig
drivkraften bak hele prosjektet. Beliggenheten til disse boligene blir fantastisk, men resten av Sætre
blir en bakgård.

I hele sentrum legges det opp til en sterk fortetting av boliger. Det er ikke redegjort for
parkeringsproblematikken i sentrum med videregående skole, boliger, økt handel, pendlere og
trafikken til Oscarsborg. Planen fjerner mange parkeringsplasser, og anviser bare ny parkering
til de to strandbyggene. Resten må ordnes på annen måte.



Reguleringsplanen

Her ser man i grønt
de to 12m høye butikk- og
leilighetskompleksene
og den ovale høyblokken på 34m.
Parkeringsplassene ligger på sjøsiden
og i bakrommet mot Losen.

4350m2 næringsareal og
Ca 120 leiligheter

Parkeringsområdet
mellom

butikker og Losen

Sætres nye sjøfront



DET FINNES ALTERNATIVER

I debatten blir det framstilt som om det foreliggende forslaget er den eneste muligheten Sætre
har for utvikling. Det er med respekt å melde ikke sant ! Arealene i Sætre sentrum er svært
attraktive, og med en god helhetsplan vil det være et fristende sted for investorer. Bortsett fra
den pågående hestehandel, kjenner vi ikke til at det lokale næringslivet har blitt spurt. Ved å
beslaglegge strandsonen med to store matbutikker og private leiligheter, forsvinner Sætres
største attraksjon, sjøkanten og utviklingen i resten av sentrum vil lide under dette. Det er nok
rasjonelt for utbygger med store, sammenhengende bygninger og lettvinte parkeringsplasser,
men det er en fryktelig stusselig og en simpel løsning for alle andre! Se parkeringsplassen bak
bankbygget, er det slik vi vil ha det i sentrum?

Sætres befolkning har gitt klar beskjed på åpne møter i 2004 hva vi ønsker. Vi vil ha en
sammenhengende sjøfront og havnepromenade. Vi vil ha et bilfritt, rent miljø, et levende
sentrum med et variert utvalg av butikker, og i samarbeid med båtforeningen vil vi finne en ny
og godt egnet båtopplagsplass utenfor sentrum. Vi vil ha lav bebyggelse, småhus og
sørlandsidyll. Vi vil ikke ha et kjøpesenter, men gjerne forretninger langs Nordre Sætrevei. Vi
vil ha fri adgang til sjøen, åpenhet og sjønære friområder. Vi ser for oss en utbygging som
ivaretar nærheten til og kontakten med sjøen, og som understreker Sætres kvaliteter som et
lite kyststed. Signalene fra befolkningen er helt entydige - og vi ble lovet å bli hørt!

Kommunen må inn og ta grep, imøtekomme innbyggernes visjoner for sitt eget sted, og
utarbeide en kommunedelplan som ser hele Sætre under ett. At dette innebærer at tomtevalget
for videregående skole må revurderes, er åpenbart, særlig når det finnes svært gode
alternativer for det.

Det er store arealer på Øra som er regulert til næring, hvor matbutikkene med fordel kunne
ligge. Det finnes dessuten andre betydelige arealer som vil komme med i en helhetsplan for
sentrum. Elva skal naturligvis ivaretas - og stranden den er vår!

DERFOR ER DET VIKTIG Å SENDE HØRINGSUTTALELSER

Høringsuttalelser er det sterkeste virkemidlet vi som vanlige innbyggere har på dette
tidspunktet. Det er våre fellesarealer som skal forvaltes, og vi har en demokratisk rett til å bli
hørt.

Befolkningens formelle uttalerett utløper med høringsfristen den 3. april. Alle innvendinger
som kommer til kommunen før dette, må administrasjonen ta stilling til. Etter høringsfristen
er saken helt i hendene på kommunestyret, hvor det beklageligvis ser ut til å være
et overveldende flertall for utbygging pr. i dag. Vi har opplevd at underskriftslister har blitt
latterliggjort fra kommunestyrets talerstol.

Høringsuttalelser kan sendes til kommunen pr. post eller e-post, til
postmottak.plan-samfunn@hurum.kommune.no . De kan også leveres på Landkrabba i Sætre,
hvor de vil bli levert til kommunen 3. april. Hvis det er en hjelp, kan dere benytte den ferdige
høringsuttalelsen som ligger ved (kryss av ett eller alle punktene), eller skrive egne meninger
på den andre høringsuttalelsen som også ligger ved. La gjerne flere medlemmer av husstanden
skrive under.

mailto:postmottak.plan-samfunn@hurum.kommune.no


SNAKK MED EN POLITIKER I DAG

Det avgjørende slaget om Sætre vil stå i kommunestyret. La politikerne forstå at
befolkningen bryr seg om sine tettsteder. Ta for deg en politiker du kjenner og snakk med
vedkommende. Sjekk hvordan denne saken harmonerer med det programmet de gikk til valg
på. Det er vi som skal stemme ved neste kommunestyrevalg.
Husk da at:

 Konsekvensutredninger har kommunen etter ”skjønn” hittil unnlatt å gjennomføre .
Det foreliggende forslaget er jo nettopp én konsekvens av tidligere vedtak.

 Det er umulig å ta stilling til noen del av det foreliggende prosjekt uten
en plan for hele Sætre, også lokalisering av skoletomt. Vi går ikke med dette mot å søke
videregående skole til Sætre, men kommunen har her flere valg.

 Befolkningens synspunkter og ønsker er grovt oversett, til fordel for en tvilsom
”hestehandel”

 Skulle denne planen gå gjennom, er vesentlige verdier og potensialer ugjenkallelig tapt

”Klar ... ferdig ... ... FOR SENT!
Vi ser stadig at den saksbehandlingsformen som kalles “forhandlingsplanlegging” fører til at
hovedoperatørene, med våre folkevalgte med sitt forvaltningsapparat på den ene siden – og utbyggerne på

den andre, binder opp planleggings- og byggesaker gjennom ulike former for forhåndsavtaler. Det skjer
som regel bit for bit, og det blir vanskelig for dem som er berørt, eller interessert, å finne ut nøyaktig når
man skal engasjere seg og uttale seg til saken. Det som ofte forhandles bort, er demokratisk innflytelse.
Lenge står plan- og utredningsarbeidet tilsynelatende stille, men så kommer det et ras med frister og raske
beslutninger. Det riktige tidspunkt er tilsynelatende aldri der; enten er det for tidlig eller så er det for
sent.”

Morten Krogstad

Denne informasjonen går også som oppfordring til alle kommunestyrets medlemmer
om å vise mot og ta ansvar for fellesskapet !



Hurum kommune
Plan og samfunn
3482 Tofte

HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DELER AV SÆTRE
SENTRUM

Undertegnede har følgende synspunkter på den foreslåtte reguleringsplanen for Sætre:

Med hilsen

Navn Adresse

------
Dato



Hurum kommune
Plan og samfunn
3482 Tofte

HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DELER AV SÆTRE
SENTRUM

Undertegnede har følgende synspunkter på den foreslåtte reguleringsplanen for Sætre:

Reguleringsplanen legger opp til en utvikling som fører til at sentrum vender ryggen mot fjorden,
og innbyggerne mister sjøkontakten.
Dimensjonene i de planlagte byggene er for store for et sted som Sætre, og harmonerer dårlig med
eksisterende bebyggelse. Store bygningskropper fører til dårlige uterom, og er ikke den typen
bebyggelse vi ønsker i Sætre. Den foreslåtte bebyggelsen har ikke kvaliteter som vil berike Sætre
og være til glede for kommunens innbyggere.
Vi protesterer spesielt på det foreslåtte 12-etasjers bygget syd for sentrum, som vil skyggelegge
sentrum store deler av formiddagen. Et høyhus av slike dimensjoner hører ikke hjemme i en liten
kystkommune. Bygget har ingen forankring i Sætres kulturlandskap og har ingen troverdig
begrunnelse.
Vi protesterer også spesielt på det foreslåtte 4-etasjers bygget til COOP og Kiwi i som vil blokkere
kontakten mellom sjøen og sentrum på en uheldig måte, og ruve i landskapet. Vi mener det er feil
å legge to store dagligvareforretninger på de beste tomtene i Sætre, og disponere arealene syd for
bygget til trafikk og parkering.
Vi protesterer på at reguleringsplanen gir oss Sætreelva som friområde i bytte for strandsonen.
Vi protesterer på at ordfører og utvalgte medlemmer av kommunestyret sitter i et lukket utvalg
som forhandler med utbyggerne. Dette skaper ikke grobunn for tillit og en åpen debatt. Som
innbyggere har vi krav på å vite hva som skjer med våre felles arealer.
Vi protesterer på at et forslag med et slikt alvorlig inngrep i Sætre sentrums kjerneområde skal
godkjennes uten at det ligger faste og realistiske regulerings/bebyggelsesplaner for tilstøtende
sentrumsnære områder.
Vi mener at offentligheten ikke i tilstrekkelig grad er gjort oppmerksom på hvilke konsekvenser
planforslaget vil ha for Sætre, og ber om at det blir utarbeidet en konsekvensutredning.

Vi ønsker en plan som åpner sentrum mot sjøen, og som ivaretar Sætre som et tiltalende sted ved
kysten. Vi ønsker en bebyggelse i menneskelig målestokk som gir varierte og gode uterom og torg. Vi
vil at befolkningens ønsker skal bli hørt når det skal legges planer for utvikling av kommunens
fellesområder, og at private aktører og kommersielle interesser ikke skal få legge premissene for
utformingen av bygdesentrene. Som miljøkommune og kystkommune har Hurum et spesielt ansvar
for å forvalte de kystnære områdene med stor varsomhet.

Med hilsen

Navn Adresse

(hvis ingen avmerking er alle punkter med)
-----
dato


