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Langodden Vel, v/ styret 
c/o Gjøen, 
Langoddv. 49 
1367 SNARØYA 
 
 
         08.02.10     
 
 
Fylksmannen i Oslo & Akershus 
Tordenskiolds g 12 
0160 OSLO       -  sendes med bilag via Bærum Kommune, v/ Rådmannen 
                1304 SANDVIKA 
 
Lekeplass på Langodden i Bærum. Klage til Fylkesmannen.  
Saksnr. 06/24, 08/102481 og  09/9080 
 
Med dette klager Langodden Vel v/ Årsmøtet inn Bærum Kommune (”BK”) v/ Rådmannen til 
Fylkesmannen for forhold vedrørende saksbehandlingen som har ført til manglende forsvarlig 
opparbeidelse av en lekeplass, g.br.nr. 41/746, Langoddveien 37/43 (”lekeplassen”). 
 
Spørsmålet om klagerett 
Fordi Bygningssjefen har meddelt vellet den 04.02.10 at ” det i saken ikke eksisterer noe forhold som kan 
anledige at vellet kan klage til Fylkesmannen”, vil vellet innlede klagen med å sitere fra Fylkesmannens 
skriv ref. 2009/ 8550 FM/J (36): ”Fylkesmannen anser velforeningen som en naturlig representant for 
områdets beboere og som derfor som utgangspunkt kan inneha rettslig klageinteresse” …… ”dersom 
lekearealet ikke blir opparbeidet som planen forutsetter, vil dette indirekte berøre områdets beboere”.  
 
Vellet har også kort redegjort for saken på telefon til Fylkesmannen og fått bekreftet at saken kan 
innklages.  
 
Planområdet klagen gjelder består av 109 hustander hvorav 96 har betalt medlemskontingent i 
Langodden Vel (”vellet”). Vellets årsmøter i 2008 og i 2009 ga styret fullmakt til å påklage flere forhold 
vedrørende lekeplassen, som i følge reguleringsplanen skal være felles for hele planområdet.  Lekeplassen 
var tidligere eiet av AS Norske Shell og lå ved siden av en tennisbane, også eiet av Norske Shell. 
 
Vellet innleder klagen ved å sitere utsnitt av et brev til velstyret fra Thomas Hiorth, Langoddveien 81, 
datert 06.01.10, som velstyret mener gir uttrykk for hvordan befolkningen i planområdet føler saken er 
blitt behandlet.: 
 

”Mitt engasjement i denne saken bunner bare i frustrasjon over at profesjonelle utbyggere tillates å storme inn i et 
gammelt og veletablert boligområde og gi totalt blaffen i naboer og vedtatte reguleringsplaner, tilsynelatende med 
god hjelp fra en kommuneadministrasjon som selv var sentral i kravet om at det måtte reguleres inn en lekeplass og at 
terreng og vegetasjon skulle bevares.  Hele saken er gjennomsyret av overgrep og ansvarsfraskrivelser gjennom 
skiftende eiere og aktører som det er vanskelig å få full oversikt over. I tillegg til flere saksbehandlingsblundere i 
kommunen er også påstander fra utbygger om utsprenging av plassen "en gang i 50-årene" enten fri fantasi eller 
direkte løgn for å oppnå et ønsket resultat”. 

 
Sammendrag 
BK har, i denne saken på flere måter, handlet i strid med, eller latt være å handle etter, gjeldende 
reguleringsplan, egne politiske og administrative vedtak. Etter vellets mening, har også BK utøvet 
saksbehandling i strid med god forvaltningsskikk. Klagen gjelder i hovedsak: 
 

• BK har ikke iverksatt tiltak for å få ferdigstilt lekeplassen på en for barn forsvarlig måte 
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• BK har godtatt en søknad om utomhusplan uten reguleringsbestemte snitt, med uriktige faktiske 
opplysninger og derved latt seg forlede til å godkjenne en utomhusplan på feil premisser. Etter at 
disse forhold ble kjent, har ikke BK gjort noe for å trekke godkjennelsen tilbake. 

 
• BK har ikke fulgt opp egne administrative vedtak og forføyninger, herunder pålegg om fjerning av 

fyllmasse og søknadsplikt med nabovarsel. 
 

• BK har ikke fulgt opp vedtak i Plan- og Miljøutvalget (PMU). 
 

• BK har, etter lang tid, ikke behandlet klager fra vellet og beboere. 
 

• BK har ikke inngått utbygningsavtale som bestemt av PMU. 
 

• BK har akseptert byggesøknader uten utomhusplan for lekearealene. 
 

• BK har gitt brukstillatelser i strid med reguleringsbestemmelsene. BK har tilkjennegitt overfor 
vellet, uten sannhetsgehalt, at man aktivt og prinsippfast ville håndheve den aktuelle bestemmelse. 

 
Sakens gang i årene 2003 – 2010: 
 

1. 29.01.03: Godkjent Reguleringsplan for Langodden, R 98-22, ble utformet i nært samarbeid mellom BK 
og vellet. Et uttalt ønske fra BK var at lekeplassen, også kalt ”Badmintonbanen” og ”Parkeringen” ble 
bevart. Det ble derfor tatt inn i reguleringsbestemmelsene at den skulle forbli lekeplass for hele 
planområdet.  
 
Lekeplassen ble derved innregulert på samme sted som før ved siden av 4 eneboligtomter på den tidligere 
tennisbanen (”Shell-tomta”). BK aksepterte boligtomter mindre enn minimumsstørrelse fordi det samtidig 
ble innregulert det omtalte fellesareal, FA5, lekeplassen. Fra denne planens bestemmelser hitsettes: 
 

§5 (område B5): Før brukstillatelse gis skal fellesareal FA5 være fradelt, ferdig opparbeidet og 
godkjent. 
 
§11: Søknad om byggetillatelse skal suppleres med utomhusplan...som skal vise:  - 
oppholdsarealer og arealer for lek  - trær som skal bevares. 
Planen skal redegjøre for eksisterende terreng og fremtidig terreng. Utomhusplanen skal 
illustreres med representative snitt. 
 
§ 20 Fellesareal FA 5: Området er felles lekeplass for hele planområdet 
Fellesarealet kan opparbeides til ballplass og skal inngjerdes mot vei, men holdes åpent for 
adkomst. 
Utenom ballplassen skal eksisterende terreng og vegetasjon bevares. 
Fellesarealet skal opparbeides i samsvar med godkjent utomhusplan etter § 11. 
 

Ved behandling av planen i PMU den 11.09.03 vedtas: ”Utbyggingsavtale for opparbeidelse, vedlikehold 
og sikring av tilgang til arealene FA1 og FA5 utarbeides og skal foreligge før saken vedtas i 
Formannskapet.  
 

2. 20.11.06: Det første huset på ”Shell-tomta” er innflyttingsklart. Lekeplassen er ikke opparbeidet og vellet 
minner BK om at brukstillatelse ikke skal gis før lekeplassen er ferdig opparbeidet og godkjent. Søknader 
om byggetillatelser ble ikke ”supplert med utomhusplan for arealer for lek, og heller ingen redegjørelse 
for eksisterende terreng og fremtidig terreng”, jfr.§§ 5 og 11 i reguleringsplanen. 
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3. 22.12.06: BK minner tiltakshaver om §§§ 5, 11 og 20 i reguleringsplanen. Herunder krav for å få 
brukstillatelse, krav om terrengsnitt, krav om å redegjøre for trær som skal fjernes og eksisterende 
/fremtidig terreng – antagelig som en reaksjon på vellets henvendelse (2). 

 
4. 05.03.07: Nabo Morten Hiort klager over manglende istandsetting av lekeplassen, m.m. .. 

 
5. 13.03.07: BK svarer Morten Hiorth på (4) at det er en selvfølge at utbygger er kjent med kravet om 

opparbeidelse av lekeplassen. Bygningssjefen skulle da angivelig følge opp at opparbeidelsen er planlagt 
og snarlig vil innfris. 
 

6. 13.03.07: Bygningssjefen varsler ansvarlig søker om at brukstillatelsen vil trekkes tilbake …spesielt i 
forhold til sikkerhet for gjennomføringen av fellesarealene… 
 

7. 11.06.08: Vellet etterspør BK om utbygningsavtale vedrørende opparbeidelse, vedlikehold og sikring av 
bla. fellesarealene FA5, som PMU vedtok skulle utarbeides før Formannskaps-behandling av 
reguleringsplanen.  Se også (1) og (34). 
 

8. 12.06.08: Vellet reagerer på at det første huset får brukstillatelse og minner Rådmannen om kravene for å 
få brukstillatelse. Vellet etterspør hva kommunen vil gjøre for å forebygge flere slike misforståelser og hva 
BK vil gjøre videre i saken. Utber seg opplysninger om hva BK konkret vil gjøre for å sikre den regulerte 
bruk av lekeplassen. 
 

9. 20.06.08: Vellet får svar på (7) fra Planjuridisk avdeling i BK at utbygningsavtale ennå ikke er laget. 
 

10. 29.06.08: Ny ansvarlig søker sender inn utomhusplan, uten nabovarsel, for lekeplassen der det foreslås at 
”opprinnelig terreng reetableres”. At terrenget skal heves nevnes ikke. Den medfølgende tegning 
inneholder ingen indikasjoner på heving av terrenget. Terrengsnitt (jfr. § 11 i reguleringsplanen) følger 
ikke vedlagt utomhusplanen. 
 

11. 15.07.08: Vellet minner Rådmannen om henvendelsen 12.06.08 (p.8). 
 

12. 24.07.08: Bygningssjefen meddeler vellet at brukstillatelse for de siste tre husene ikke vil bli gitt før 
lekeplassen er opparbeidet og godkjent. 
 

13. 18.08.08: Utomhusplanen godkjennes med følgende bemerkninger fra Bygningssjefen: Nabovarsel ikke 
nødvendig fordi terrengarbeidene ikke er søknadspliktige. Unødvendig med snitt. Plangrunnlaget refereres: 
”Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares”. 

  
14. 17.09.08: Utbygger fyller opp lekeplassen med overskuddsmasser fra et sted utenom planområdet. Vellet 

spør BK om terrenget skal heves og ha fall mot veien. 
 

15.  22.09.08: Vellet etterlyser svar på brev, jfr. p. (14). 
 

16. 24.09.08: Bygningssjefen ber vellet ta kontakt med ansvarlig søker angående spørsmålene i p. (14). 
 

17. 07.12.08: Thomas Hiorth, beboer i Langoddveien 81, klager  til BK på oppfylling og mangelfull 
utomhusplan. 
 

18. 10.12.08: Ny ansvarlig søker anmoder om midlertidig brukstillatelse og opplyser, som ”tilfredsstillelse” av 
krav i reguleringsplanen, at lekeplassen er ferdig opparbeidet. 
 

19. 11.12.08: Bygningssjefen stiller seg, etter befaring, i brev til ny ansvarlig søker, uforstående til at 
lekeplassen er opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. 
 

20. 11.12.08: Vellet klager på opparbeidelsen av lekeplassen – hovedsakelig på søknadspliktig og 
reguleringsstridig oppfylling samt fjerning av eksisterende terreng. Ber om befaring. 
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21. 12.12.08: Vellet klager til Fylkesmannen på at tre hus har fått brukstillatelse i strid med regulerings-
bestemmelsene og tross BKs egne forsikringer om at slik tillatelse ikke ville blitt gitt uten ferdigstilling av 
lekeplassen.  
 
Ved Rådmannens behandling (kun side 1 og 11 er tatt med som bilag) av klagen den 30.03.09 heter det på 
s. 11: ”Hva gjelder prosessen forut for at utomhusplanen ble godkjent bemerkes det at de av søker angitte 
kotehøyder er lite illustrerende for den oppfylling som nå har skjedd. Dette skyldes at det ikke er angitt 
kotehøyder for terrenget rundt fellesarealet. Også beskrivelsen i søknaden om godkjenning av 
utomhusplanen må kunne betegnes som direkte misvisende, bl.a. fordi det her heter at ”Det eksisterende 
asfaltbelegg fjernes og opprinnelig terreng foreslås reetablert …” 
 

22. 17.12.08. Vellet påpeker overfor Rådmannen at søknad om brukstillatelse for et av husene innholder 
misvisende opplysninger om at lekeplassen er ferdigstilt og ber om bekreftelse på at lekeplassen skal 
ferdigstilles før det siste huset får brukstillatelse. 
 

23. 19.12.08: Bygningssjefen imøtegår i brev til ny ansvarlig søker opplysninger i utomhusplan og 
korrespondanse at det ikke er vist/beskrevet en oppfylling og at det også er andre feil ved terrengbilder og 
fasadetegninger som heller ikke stemmer med utomhusplanen. En oppfylling på 1,5 meter anså 
Bygningssjefen som vesentlig og den skulle derfor vært omsøkt og nabovarslet. Grunnen til at 
utomhusplanen ble godkjent var at søknaden ikke viste noen søknadspliktig oppfylling 
 

24. 22.12.09: Vellet søker juridisk bistand ved adv. Liv Zimmermann som i telefon med bygningssjef Frøystein 
får forsikringer om at lekeplassen skal bli opparbeidet ordentlig. Vellets ønske om befaring med 
kommunen gjentas 
 

25. 21.01.09: Etter at ny ansvarlig søker innrømmer at fyllingen er blitt større enn forventet, gjentar adv. 
Zimmermann kravet om at fyllingen fjernes og at lekeplassen ferdigstilles. Oppfordring til befaring 
gjentas. 
 

26. 11.03.09: Etter en del E-postkorrespondanse, telefonsamtaler med saksbehandler Knoph og bygningssjef 
Frøystein skriver adv. Zimmermann til BK og påpeker brukstillatelser gitt på feil premisser, manglende 
informasjon til vellet, villedende og feilaktige opplysninger i utomhusplansøknad samt søknadsplikt. 
 

27. 20.03.09: Bygningssjefen tilskriver ny ansvarlig søker angående opprinnelig terreng der det fastlåes at 
terrenget etter oppfyllingen ligger unaturlig høyt og at den lett fremstår som den tilhører boligene samt 
at lekeplassen blir vanskelig tilgjengelig for befolkningen. Bygningssjefen anser oppfyllingen som 
vesentlig og søknadspliktig – søker pålegges søknadsplikt med nabovarsel også til vellet. ” Søknad må 
være iht reguleringsbestemmelsene” Bygningssjefen gir søker et alternativ: En betydelig reduksjon av 
oppfyllingen. Frist for søknad/reviderte tegninger settes til 20.04.09.  
 

28. 16.04.09: PMU behandler vellets klage datert 12.12.08. Utvalget fatter bl.a. følgende  vedtak: ”… påpeke 
at fellesareal FA5 må opparbeides snarest mulig, basert på at fellesarealet skal være tilgjengelig for barn i 
området. Reguleringsplan og bebyggelsesplan følges opp for å sikre lekearealet på nivå før utbygging. 
 

29. 24.06.09: Vellet klager for annen gang på oppfylling og manglende ferdigstillelse av lekeplassen, under 
henvisning til tidligere administrative og politiske vedtak i kommunen (13, 27, 28). Verken denne eller de 
to andre klagene (20, 26) blir besvart.  

 
30. 24.09.09: Vellets styre møter PMU og redegjør for sitt syn. På møtet får vellet opplysning fra 

utvalgsformannen om at grunneier har tilbudt vellet å overta lekeplassen, noe vellet stiller seg uforstående 
men positiv til. Det finnes ingen protokoll fra dette møtet, kun en ”argumentliste” med fotodokumentasjon 
av tidligere nivå på lekeplassen, nivået på oppfyllingen og en salgsplakat som viser utbyggers intensjoner 
med området som er regulert til lekeplass. Dette ga velstyret til alle utvalgsmedlemmene på møtet. 
 

31. 07.10.09: Ut i fra opplysninger fra utvalgsformannen i PMU om at grunneier er villig til å diskutere at 
vellet overtar lekeplassen, tilskriver adv. Zimmermann grunneier og ber om å få verifisert opplysningene. 
E-posten blir ikke besvart. 
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32. 08.10.09: Etter at Rådmannen fremmet en orienteringssak om lekeplassen til PMU vedtok PMU å ta 

orienteringssaken til ”orientering” samt ”ut i fra de positive signalene fra partene, om å komme til enighet 
om utforming og bruk av lekearealene, bes Rådmannen ta kontakt med partene”. Bygningssjefen ber om en 
”skriftlig tilbakemelding på hva partene er villig til å gjøre for å komme til enighet om bruk og utforming 
av lekeplassen” 

 
33. 17.10.09: I fortsatt tiltro til at grunneier seriøst hadde tilbudt vellet å overta lekeplassen, svarer vellet på 

(32) ved å foreslå en tinglyst driftsavtale eller overtagelse. 
 

34. 23.10.09: På vegne av grunneier, trekker adv. Westby tilbake det angivelige fremsatte tilbud om vellets 
overtagelse og indikerer indirekte at bl.a. plen og gjerde nå vil bli anlagt. Advokaten mener det kun er 
terrenget utenom ballplassen som skal bevares som eksisterende terreng iht reguleringsplanen. Vellet 
oppfatter brevet som om salg til vellet, overtagelse av driftsansvar og/eller avtale ikke er aktuelt og at 
lekeplassen vil bli ferdigstilt ifgl utomhusplanen.  
 
I samme brev bekreftes at Rådmannen hadde nevnt at det skulle lages en utbyggingsavtale. 
 

35. 20.11.09: Bygningssjef Krogstad befarer lekeplassen og tar bilder som viser at tiltaksgaver/grunneier er i 
gang med å finplanere oppfyllingen, sette opp gjerde og støttemur rundt tomten som er avsatt til lekeplass. 
(de 4 bildene er ganske like, kun ett vedlegges) 
 

36. 27.11.09: Bygningssjefen innkaller vellet og grunneier til et møte, som gjennomføres den 03.02.10. Møtet 
fører ikke til forpliktende avgjørelser om ferdigstillelse av lekeplassen iht regulering og tidligere vedtak. 
Vellet gir BK beskjed om at klage til Fylkesmannen vil bli sendt 5.2.10 hvis ikke Bygningssjefen gir 
utbygger de nødvendige direktiver innen den tid. Bygningssjefen meddeler vellet den 4.2.10 at ” det i saken 
ikke eksisterer noe forhold som kan anledige at vellet kan klage til Fylkesmannen”. 

 
37. 02.12.10: Fylkesmannen avviser vellets klage på gitte brukstillatelser fordi ”vellet ikke har rettslig 

klageinteresse” i spørsmål om brukstillatelse. Indirekte sier Fylkesmannen at vellet, som representant for 
beboerne, har rettslig klageinteresse når det gjelder utforming eller manglende opparbeidelse av 
lekeplassen. 
 

38. 2 bilder fra 2006, av ukjent dato, det ene tatt før hugging av trær den andre etterpå. Begge ble innsendt til 
BK i forbindelse med en klage på ulovlig hugst og viser opprinnelig nivå på lekeplassen. 
 

39. Oversikt fra BK’s nettsider over sakens dokumenter: 
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Administrasjon/Dokumentsenteret/Innsyn-og-
postlister/Planbyggesak1  
 

Ovennevnte opplistede dokumentasjon er ikke fullstendig. Vellet anser det viktigste for å være med. Til 
sammen 54 dokumenter ligger på saken i BK arkiv (39), som heller ikke er fullstendig. 
 
Vellet ber Fylkesmannen gi Bærum Kommune følgende fire prinsippale, til dels alternative 
direktiver og et subsidiert direktiv:  
 
1. Lekeplassen ferdigstilles iht til reguleringsplan og tidligere vedtak.  
 
Rådmannen v/ Bygningssjefen og PMU har lovet befolkningen i planområdet en god og trygg lekeplass. 
Årsmøtet i vellet mener, slik plassen er opparbeidet nå, at den er fysisk uegnet som felles lekeplass for 
hele planområdet – noe vellet forstår også Bygningssjefen er enig i (27). Det er de materielle, 
kvalitetsmessige forhold som er det viktigste i denne saken. Utformingen gir ikke barn i alminnelig lek 
den nødvendige beskyttelse. Kombinasjonen fylling, skråning, adkomst, port og gjerde er farlig for barn. 
 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Administrasjon/Dokumentsenteret/Innsyn-og-postlister/Planbyggesak1�
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Administrasjon/Dokumentsenteret/Innsyn-og-postlister/Planbyggesak1�
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Risikoen ligger i at terrenget er hevet så mye at barnas lekenivå ligger betydelig høyere enn overkanten av 
det omkringliggende gjerdet. Lekende barn har derfor ingen fysisk beskyttelse mot omgivelsene, som i 
dette tilfellet er Langoddveien.  
     I tillegg kan det oppstå personskader ved fall, og eller klemfare i kilen mellom fylling og gjerde, 
dersom et eller flere barn faller ned fra skråningen. Etter hvert som vegetasjon gror opp i denne kilen, kan 
det også bli vanskelig å komme opp igjen fra skråningen ved egen hjelp. Dersom kilen pakkes med snø, 
kan barna uhindret skli ned skråningen og rett ut i veien. 
 
Adkomstporten stod tidligere i nivå med Langoddveien, på flat mark, og med en bred og beskyttende 
veiskulder mot Langoddveien. Nå er porten flyttet bort fra den beskyttende veiskulderen, svært nær 
innkjøringen til naboens garasje.  
     Et barn vil ikke klare å holde eksempelvis en sykkel eller en ball og samtidig åpne / lukke en port i en 
skråning. Dersom de for eksempel skulle miste taket på en ball i forsøket, vil denne trille rett ut i 
Langoddveien med de farer dette kan medføre. På vei ned skråningen er kollisjonsfaren med den lille 
porten, forbipasserende fotgjengere, syklister eller biler tilstede. 
 
Ut over dette er inngjerdingen mangelfull, da det er åpen og direkte adgang til garasje og gårdsplass til to 
omkringliggende eiendommer (Langoddveien nr. 37c og 41). 
 
Plassen fremstår som privat område – hage /plen for de nærmeste hus – ikke som en felles lekeplass, noe 
BK også har tilkjennegitt (27). Barna vil kvie seg for å gå inn å leke på et område som bærer preg av å 
være en privat gressplen til et nærliggende bolighus.  
 
Det er ikke vellets mening at Fylkesmannen skal vurdere spørsmålet om plassens egnethet som lekeplass 
ut i fra ovennevnte argumentasjon og bilag. Imidlertid mener vellet at Fylkesmannen kan pålegge 
kommunen å foreta en ekstern sikkerhetsvurdering av lekeplassen, dersom det er tvil om at nåværende 
utforming av området gjør plassen uegnet som lekeplass for hele planområdet. 
 
2. Oppfyllingen fjernes  
Kommunen har allerede bestemt at fyllingen skal fjernes og må handle deretter – sitater:  
”Plangrunnlag: Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares”(13). Søknad må 
være iht regulerings-bestemmelsene” (27). Reguleringsplan følges opp for å sikre lekearealet på nivå 
før utbygging.” (28). Det kan ikke være tvil om tolkningene av disse vedtakene.  
        
Fylkesmannen bes pålegge BK å gi tiltakshaver pålegg om retting som ikke vil være noen særlig 
belastning for tiltakshaver i dette tilfellet. Ulovlighetsoppfølgning bør vurderes.  
 
3. Bærum Kommune pålegges å inngå utbygningsavtale  
Utbyggingsavtale er ikke er inngått som vedtatt av PMU (7, 9). Således erfarer beboerne i planområdet nå 
at eier av det andre innregulerte fellesområde, FA1, på ”Shell-tomta”, med privatretten på sin side, nekter 
beboerne tilgang til FA1. Grunneier til FA1 er også deleier til FA5. Vellet har grunn til å tro at det samme 
vil skje med lekeplassen, FA5, om ikke utbygningsavtale inngås.  
     
Alternativet til utbyggingsavtale vil være ekspropriasjon.  
 
4. Utomhusplanen godkjennes ikke 
Søknad om utomhusplan for lekeplassen nevner ikke oppfylling og er ikke vedlagt snitt eller nabovarslet. 
I den presenterte form er opplysningene om tidligere nivå er beviselig gale (23), bl.a. cotehøydene. Vellet 
har forståelse for at ikke Bygningssjefen oppdaget dette. At ansvarlig søker senere sender inn snitt og 
uriktige opplysninger om opprinnelig terreng, etter at oppfyllingen er foretatt, kan ikke aksepteres.  
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Se også Rådmannens uttalelser i forbindelse med klagesak (21): ”  …. søknaden om godkjenning av 
utomhusplanen må kunne betegnes som direkte misvisende….”.  
 
Vellet ber Fylkesmannen oppheve godkjennelsen av utomhusplanen og pålegge BK å iverksette normal 
saksbehandling av en søknad, slik som kommunen selv har angitt er riktig prosedyre (23). 
     
5.  Subsidiert: Godkjent utomhusplan: ”Opprinnelig terreng foreslås reetablert” respekteres 
Dette skriver søker i søknad om utomhusplan, som er godkjent. Som subsidier anførsel, hvis klagen over 
utomhusplanen ikke blir tatt til følge av Fylkesmannen, krever vellet at søker/grunneier må etterleve 
denne helt essensielle opplysning i søknaden. 
      
For å bedre belyse saken ytterligere, vil vellet også meddele Fylkesmannen følgende: 
 
Rettidig klage 
Hvis det blir reist spørsmål om klagene på utomhusplanen, eventuelt klage på den konkrete 
opparbeidelsen (herunder oppfylling) er reist i rett tid, så kan vellet oppsummere:  
 
Søknad om utomhusplan var ikke nabovarslet. Selv ikke etter at Bygningssjefen påla søker dette (27). 
Således er Rådmannens opplysning om at Bygningssjefen ikke krevde nabovarsel uriktig (32). Thomas 
Hiorth klaget allerede 17.12.08 (17). Vellet klaget to ganger på selve opparbeidelsen av lekeplassen (20, 
29). adv. Zimmermann har henvendt seg til BK to ganger (25, 26) på vegne av vellet. Søknad om 
byggetillatelse ble ikke supplert med utomhusplan for lekearealet (jfr. § 11 i reguleringsplanen), noe som 
ville gitt naboer og vellet anledning til å sende inn bemerkninger på et tidligere tidspunkt. 
      
Endelig var det underforstått og selvfølgelig at ved å klage på brukstillatelser i strid med 
reguleringsplanen, så var det selve opparbeidelsen av lekeplassen som var det primære for vellet.  
      
Vellet er klar over at ikke alle disse klagene kan regnes som klager i Forvaltningslovens forstand, men 
allikevel burde de ha blitt underkastet forsvarlig saksbehandling. BK burde, etter vellets mening, latt i alle 
fall noen av disse klagene fått normal saksbehandling ved å lage en innstilling til PMU for så å 
videresende innstillingen til Fylkesmannen. At vellets og naboenes henvendelser er oppfattet av 
Rådmannen som klager, underbygges av saksfremstilling datert 14.09.09 (32). 
 
Vellet mener alle brev til kommunen i det minste burde ha blitt besvart i hht. Forvaltningsloven.  
        
Atter endelig, har ikke vellet før nylig blitt klar over at tiltakshaver nå anser lekeplassen for å være ferdig 
opparbeidet.  
 
Opprinnelig terreng  
Bygningssjefen har bestemt at det er nivået før utbygging som skal gjelde. Det er ingen uenighet om at 
nivået før utbygging var i flukt med veien. Saksbehandler har, med rette, oppfattet ”opprinnelig terreng” 
som terrenget slik det var ”før de tilhørende boligtomtene ble bygd”.  
      
Verken Bygningssjefen eller Rådmannen har, i etterfølgende korrespondanse, vist interesse for å bringe 
på det rene hva som var opprinnelig terreng i 50-årene (12, 13, 19, 32) – et tema utbygger har brakt på 
bane. Årsaken kan være at dette ikke vektlegges, jfr. forrige avsnitt. 
 
Ansvarlig søker har forsøkt å få kommunen til å tro at grunneier ønsker å tilbakeføre nivået på 
lekeplassen til status på 50-tallet og at daværende nivå var i flukt med oppfyllingen. Det nevnes også en 
”utsprengning”. Begge opplysningene er gale. Utbygger har valgt sin uriktige beskrivelse av ”opprinnelig 
terreng” ut fra hva som passer best med situasjonen på stedet etter oppfyllingen.  
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Hvis noen allikevel skulle feste seg ved i hvilket nivå lekeplassen hadde i 1950-årene, så har BK fått 
følgende opplysninger fra vellet: 
 
Siden 1939 har nivået på lekeplassen vært i plan med Langoddveien.  
BK har fått kontaktinfo til 6 personer som flyttet til Langodden i årene 1939 – 1952 som kan bevitne at 
nivået på den tid var identisk med nivået før utbygning og at det aldri har forekommet noen 
”utsprengning”. Følgende beboere, som har bodd i Langoddveien siden krigens dager, kan bevitne at 
plassen (”Badmintonbanen”) i 1950-årene var i nivå med Langoddveien (husnummer i parentes): Berit 
Grimnes (43), Hans Thoresen (47), Ståle Murstad (75), Thomas Hiorth (81), Morten Hiorth (85) og Svenn 
Wessel (bosatt i Tyskland, tel. 0049 40536600010). Vellet er ukjent med at BK har tatt kontakt med noen 
av de nevnte. 
 
To av de svært gamle bjørketrærne (antagelig over 100 år) i lekeplassens østre kant, som ble hugget før 
utbyggingen, vokste i nivå med Langoddveien og lekeplassen. Stubbe og røtter vil kunne gjenfinnes etter 
fjerning av massene. Vedlagte bilder (38 ) viser lekeplassens nivå i 2006. Et annet bilde er tatt i 1960 ved 
porten til lekeplassen (30, sort-hvitt bilde). I hovedbølets mappe hos Planseksjonen i BK gjenfinnes kun 
byggesaken fra 1939 som gjelder opparbeidelse av tennisbane. Det finnes ikke noe dokument i 
byggearkivet i tiden 1939 og frem til utbygningen som viser noen terrengendring.  
 
Grunneiers motiv med oppfyllingen 
Nærmeste nabo til en felles ballplass vil normalt foretrekke størst mulig avskjerming, avstand og 
nivåforskjell. Vellet har stilt spørsmål ved hvilke motiv grunneier kan ha med å heve lekeplassen opp og 
nærmere sitt eget hagenivå. Vedlagte salgsplakat (30) kan indikere motivene. Lekeplassen lå før og er nå 
regulert til å ligge foran huset helt til høyre og har fått merket ”solgt” på salgsplakaten  
     Det råder liten tvil hos befolkningen på Langodden at grunneier med forsett prøver å privatisere 
lekeplassen for å hindre planområdets barn å leke der. 
 
Reguleringsplanen: ”Utenom ballplassen skal eksisterende terreng og vegetasjon bevares” 
Grunneier har tolket ”eksisterende terreng” til kun å gjelde plassen utenfor ballplassen. Vellet vil anføre 
at reguleringsmyndighetene ikke kan ha hatt i tankene at ballplassen skulle bli oppfylt ca. 1,0 - 1,50 m 
over nivå før utbygging. De må ha ment at det var fjellskråningene med vegetasjon i ytterkant av den 
opprinnelige plassen skulle bevares (38) fordi skråningene dannet et naturlig ”grense” mellom ballplassen 
og boligene. Dette er skråninger som grunneier nå har pigget bort og overfylt over med masse.  
        
Om grunneier skulle ha til hensikt å fjerne fyllmasse utenom ballplassen – hvilket ikke noe tyder på – så 
vil ballplassens areal, med nåværende høyde, bli redusert ytterligere og få en komplett meningsløs 
utforming.  
        
Partenes tolkning av dette spørsmålet er av mindre betydning fordi PMU, som nevnt, har foretatt en 
tolkning av denne reguleringsbestemmelsen ved å vedta lekeplassen  ”sikret på nivå før utbygning”. 
 
Saksbehandlingen 
Flere kommuner i Norge har, som antatt kjent, dårlig erfaring med istandsetting av fellesområder i 
liknende saker. Kravene for brukstillatelser er derfor tatt inn i reguleringsplanen av kommunen. Dette er 
gjort for å ha et pressmiddel overfor grunneier, for å sikre at lekeplassen istandsettes før innflytting.   
 
Bygningssjefen har minnet tiltakshaver om dette, klart sagt i fra om at ”dette vil bli fulgt opp”, presisert at 
de tre siste husene ikke vil få brukstillatelse og endelig sagt at tillatelsen, som ble gitt ved en ”glipp”, vil 
bli trukket tilbake hvis ikke kommunens direktiver blir fulgt.  
 
Det er uforståelig at BK selv tar inn en slik bestemmelse i en reguleringsplan og så ikke tar hensyn til 
bestemmelsen. Vellet har reagert med vantro på at kommunen tilkjennegir at man aktivt og prinsippfast 
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vil håndheve den aktuelle bestemmelse, uten at dette har sannhetsgehalt. BK kunne reagert og satt makt 
bak kravene allerede i 2006 (2).  
      
Selvfølgelig betyr det ikke noe for vellet eller naboer om nye beboere får brukstillatelse. Vellet er derfor 
enig med Fylkesmannen i at vellet ikke har rettslig interesse i akkurat dette spørsmålet. Denne klagen er 
ferdigbehandlet av Fylkesmannen og ovennevnte tas kun med for oversiktens skyld samt som eksempler 
på saksbehandling som kunne vært utført annerledes.  
        
 Endelig tillater vellet seg å sitere fra Fylkesmannens avgjørelse i denne saken: ” Når det gjelder den 
videre oppfølging av sakens underliggende tema, som er opparbeidelse av lekeareal, er dette et forhold 
kommunen kan se nærmere på gjennom tilsyn. Dersom de faktiske forhold medfører at lekearealet ikke er 
opparbeidet etter godkjent utomhusplan bør kommunen igangsette ulovlighets-oppfølging av dette.”  
 
Saksbehandling av andre klager eller manglende sådan, utenom brukstillatelsen, er behandlet som ovenfor 
opplistet. BK’s passivitet er, etter vellets mening, ene og alene tilstrekkelig grunn for at Fylkesmannen 
bør se på saken. 
 
Konklusjon: 
Beboerne på Langodden, representert ved Årsmøtet i Langodden Vel, ber Fylkesmannen  
iverksette vedtak/tiltak om snarlig opparbeidelse av lekeplassen i nivå med Langoddveien og iht 
øvrige bestemmelser i reguleringsplan og tidligere vedtak i BK samt inngå utbygningsavtale som 
sikrer at barna i planområdet fritt kan bruke plassen til lek, inngjerdet i sin helhet med port mot 
Langoddveien.   
 
Ovennevnte klage er enstemmig godkjent av styret i Langodden Vel dags dato. 
 
Etter fullmakt fra Årsmøtet i Langodden Vel: 
 
 
 
 
Rolf Bruknapp Erik Dillerud  Eli Gjøen  Erik Hynne 
 

Kopi: adv. Westby, ark. Solheim og Jacobsen, Nordenson 
 
Merknad 1: Ingen i styret er nabo eller gjenboer med den omtalte lekeplass eller noen av grunneierne til FA5. Ingen i styret 
har,  på egne vegne,  klaget på opparbeidelsen eller de formelle forhold vedrørende lekeplassen FA5.    
 
Merknad 2: Hvis Rådmannen kopierer denne klage til internt bruk i sort-hvitt, er det ønskelig at originalen med originale bilag 
går til Fylkesmannen 
 
Merknad 3:. Styremedlem Siw Ødegård har meldt seg inhabil i denne saken, grunnet relasjon med en av grunneierne til 
lekeplassen. 
 
Merknad 4: Uthevninger og understrekninger er gjort av vellet. 
 

 
 

 
 
 
 


