
 

 

Langodden Vel, v/styret 
Langoddveien 33 
1367 SNARØYA 
 
 
 
 
Bærum Kommune, Byggesak  post@baerum.kommune.no 17.10.09  
v/ Bygningsjefen, Aud Frøystein 
Kommunegården 
1304 SANDVIKA 
 
Lekeplass ved Langoddveien 39.  G.br.nr. 41/746. Ref. 09/9080-09/134385/JKN.  
 
Bygningssjefens brev av 08.10.09 er mottatt og styrebehandlet den 14.10.09  
 
Som en minnelig løsning, kan vellet være villig til å overta driftsansvaret for lekeplassen ved at det 
tinglyses en avtale mellom grunneier og vellet.  
 
Som en alternativ minnelig løsning, hvis tilbudet fra grunneier om overtakelse av lekeplassen står fast, 
kan vellet være villig til å vurdere en overtakelse av hjemmel og driftsansvaret for lekeplassen. For ordens 
skyld kan nevnes at vellet den 7.10.09 henvendte seg til utbygger med spørsmål om han kunne bekrefte 
interessen for å selge tomten til vellet, og opplyse nærmere hvordan han i så fall ser for seg en 
gjennomføring av dette. Vellet har i skrivende stund ikke fått svar på denne henvendelsen. 
 
Hvis partene kommer til enighet om en av de to ovennevnte mulige løsninger, ser vi for oss at det 
fremmes en omforenet utomhusplan i samsvar med plangrunnlaget: ” Eksisterende terreng og vegetasjon 

skal i størst mulig grad bevares. Området skal inngjerdes med gjerde eller beplantning.” Utomhusplanen 
blir da i samsvar med PMU-vedtak 16.4.09: ” …. .Regulerings- og bebyggelsesplan følges opp for å sikre 

lekearealet på nivå før utbygging.”   
 
Vellet tillater seg med dette å henvise til fremlagt dokumentasjon som viser opprinnelig terreng på 
Lekeplassen (”Badmintonbanen” senere også kalt ”Parkeringen”) siden utbygging av området på 1930-
tallet og frem til tiden før den aktuelle utbygging. Det vises også til vellets muntlige redegjørelse overfor 
PMU, med bygningssjefen tilstede, vedrørende de sikkerhetsmessige aspekter og plassens egnethet til lek. 
 
Dersom det foreligger forhandlingsgrunnlag, antar velstyret at det vil være hensiktsmessig å avholde et 
møte mellom partene i Bygningssjefens regi for å diskutere detaljer vedrørende lekeplassens utforming og 
fremtidig drift. Et slikt eventuelt møte bes avholdt innen utgangen av oktober d.å.  
 
Oppnås det enighet, vil vellet – i samråd med utbygger – utarbeide vedtekter for driften av lekeplassen. 
 
Etter opplysninger som fremkom i møtet med PMU den 24.09.09 er det grunn til å tro at saken kan løses 
på en av de to måter som ovenfor nevnt.  
 
Endelig kan opplyses at en eventuell fremforhandlet avtale med grunneier og driftsvedtekter må 
godkjennes av Årsmøtet i Langodden Vel.  
 
Med vennlig hilsen           

            
for styret i Langodden Vel:   Kopi:  Pemathel Eiendom AS, nordenson@hodnekapital.no  
Erik Dillerud, formann     Utvalg for Plan- og Miljøsaker, v/formannen  


