
 

 

Langodden Vel, v/styret 
Langoddveien 33 
1367 SNARØYA 

 
 
 
 
Bærum Kommune     06.07.09  
v/ Bygningsjef, Arthur Wøhni 
Kommunegården 
1304 SANDVIKA 
 
Klage på utomhusplan og opparbeidelse av lekeplass - 3. Saksnr. 06/24-09. G.br.nr. 41/746  
 
Vellet har sendt inn klage i denne saken den 11.12.08 og siden engasjert advokat. Saken er sist styrebehandlet 
i vellet den 23.06.09. Det vises også til brev til Aud Frøystein med kopi til Jasmin Knoph den 24.6.09 – som 
ikke er besvart. Vellet er blitt tilrådet av medlemmer i PMU å rette denne henvendelse til bygningssjefen. 
 
I utomhusplan /tillatelse datert 18.8.08 referer bygningssjef Krogstad plangrunnlaget: ” Eksisterende terreng 

og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Området skal inngjerdes med gjerde eller beplantning.”  
 
I brev til ansvarlig søker datert 20.3.09 skriver Aud Frøystein: ”…oppfyllingen er søknadspliktig. Søknad må 

være iht reguleringsbestemmelsene ….. nabovarsles. Alternativt …innsendes plan- og snittegninger der 

oppfyllingen er betydelig redusert.”  
 
I forbindelse med klagesaken refererer Planjuridisk Enhet i Bærum kommune den 21.4.09 del av et vedtak i 
Plan- og Miljøutvalget den 16.4.09: ”… …fellesareal FA 5 må opparbeides snarest mulig ….Regulerings- og 

bebyggelsesplan følges opp for å sikre lekearealet på nivå før utbygging.” (uthevet her). 
 
Til tross for disse utvetydige føringer fra kommunen valgte ansvarlig søker den 23.4.09 verken å søke eller å 
fjerne fyllingen, men kun å sende inn en ”justert/oppdatert utomhusplan”. I denne utomhusplanen er faktisk 
fyllingen hevet fra C=6,0 – 6,8 til C=6,4- 6,8.  
 
Adv. Liv Zimmermann hadde kontakt med Frøystein rett etter at denne justerte/oppdaterte planen var 
innsendt. Hun ble lovet snarlig tilbakemelding – noe som hun per d.d. ikke har fått. I advokatens feriefravær, 
og med hennes viten, vil velstyret med dett be bygningssjefen om: 
 

1. Bærum Kommune gir grunneier pålegg om retting og tilbakeføring av terreng. Etter vellets mening, 
foreligger det nå grunnlag for tvangsmulkt.  

 
2. Lekeplassen ferdigstilles innen en kort frist, iht. PMU’s vedtak 16.4.09, med atkomst fra 

Langoddveien. Noen atkomst fra privat eiendom eller stikkveier ser ikke vellet noe behov for. 
 

3. Hvis vegetasjon skal erstatte gjerde, må denne være så høy og tett at den representerer en fysisk 
hindring vis a vis privat eiendom.  
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for styret i Langodden Vel:    Kopi:  Pemathel Eiendom AS  
Erik Dillerud, formann      post@baerum.kommune.no 
        Utvalg for Plan- og Miljøsaker, v/formannen  


