
 

 

Langodden Vel, v/styret 
Langoddveien 33 
1367 SNARØYA 

 
 
 
Bærum Kommune     24.07.09 
v/ Planseksjonen 
Kommunegården 
1304 SANDVIKA  
 
Klage på utomhusplan og opparbeidelse av lekeplass - 4. Saksnr. 06/24-09.  
G.br.nr. 41/746 . Protest mot støttemur. 
 
Vellet har sendt inn klage i denne saken den 11.12.08 og siden engasjert advokat Liv 
Zimmermann som fullmektig. Saken er sist styrebehandlet i vellet den 7.7.09. Det vises også 
til brev til Aud Frøystein den 24.6.09 og til bygningssjef Wøhni 6.7.09.  
 
Aktuelt: Hans Thoresen i Langoddeveien 45 har fått nabovarsel datert 30.6.09 vedrørende 
støttemur og gjerde. Det vises til protest fra Thoresen. 
 
I skriv fra bygningssjefen 29.4. 09 til ansvarlig søker fremgår at vellet skal ha nabovarsel 
vedrørende byggesøknad på denne eiendommen. Vellet har ikke fått noe slikt varsel. Den 
angivelige søknaden ligger per dags dato heller ikke på saken i kommunens arkiv. Ansvarlig 
søker er på ferie til 4.8. Det har således ikke vært mulig å klarlegge om slik søknad virkelig er 
innsendt. Denne protest er således eventuell. 
 
Vellet har ved flere anledninger redegjort for krav iht reguleringsplan, PMU-vedtak og 
administrative avgjørelser vedrørende opparbeidelse av denne lekeplassen: 
 

• Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Området skal 
inngjerdes med gjerde eller beplantning.” 

• : ”…oppfyllingen er søknadspliktig. Søknad må være iht reguleringsbestemmelsene 
….. nabovarsles. Alternativt …innsendes plan- og snittegninger der oppfyllingen er 

betydelig redusert.”  

• …fellesareal FA 5 må opparbeides snarest mulig ….Regulerings- og bebyggelsesplan 
følges opp for å sikre lekearealet på nivå før utbygging.” (uthevet her). 

 
Fyllingen skal, iht ovenstående, fjernes. Det er følgelig ikke noe behov for en støttemur. En 
mur av den omsøkte høyde, som utelukkende et fundament for et gjerde, vil virke unødvendig 
privatiserende. Vellet protesterer med dette, eventuelt, mot at en slik mur oppføres. 
 
Endelig skal opplyses at stener, antatt beregnet til den planlagte støttemur, allerede er tilkjørt 
og lagret på veien utenfor lekeplassen. 
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