
 1

Leserinnlegg til Østlandets blad (4 sider tekst) 

Tomtespekulasjon i Oppegård 
Av Arno Mong Daastøl 

 
 
ØB hadde 3 og 4 august flere artikler om vår nye nabos utbyggingplaner, og 
dette ble kommentert de følgende dager av leserne og i en redaksjonell 
kommentar.  
 
Jeg vil gjerne korrigere og utfylle det som framkom med noen kommentarer 
til saken, og følge opp med en mer generell artikkel om hjemmet og 
rettsstatens forvitring.  
 
Det er en belastning for alle parter å bruke en nabotvist til offentlig 
skittentøyvask, men korreksjon av feil og de mange prinsipielle sider av 
offentlig interesse rettferdiggjør en publisering.  

Tvilsom tomannsbolig  – en korreksjon 
ØB skriver at ”bygget presenteres som en tomannsbolig”. Avisen siterer meg 
videre på at jeg synes ”det er merkelig at bygget kan betraktes som en 
tomannsbolig.”  
Det som ikke kom fram er at jeg omtalte det TOTALE bygget og ikke bare 
tilleggsbygget. Tilleggsbygget er en firkantet betongkloss som lenkes til det 
opprinnelige tradisjonelle bygg fra 1920 med en veggløs carport. 
 
Tilleggsbygget skal legges på motsatt side av tomten og helheten presenteres 
som en tomannsbolig. Tilbygget som skal utgjøre del av denne tomannsbolig 
presenteres illustrerende nok i alle tegninger i nabovarselet som ”enebolig”. 
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Fasadetegning vest: et sammensurium av byggestiler utgjør ”en tomannsbolig” 
Opprinnelig hus og tilleggsbygg sammenkoblet med veggløs carport 
 

Dispensasjoner vil bli nødvendig 
ØB siterer e-post svaret fra Christian Bjøntegaard og Guro Kvernaas 
Bjøntegaard som skriver at ” Saken krever ikke dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene”.  
 
Dette er tøv. Tilleggsbygget bryter med nær sagt alle paragrafene i 
reguleringsbestemmelsene mht. tomannsbolig (§3b), utbyggingsgrad og 
høyde (§3c), samt de skjønnsmessige forhold (§3a) som tilpassing til området 
for øvrig, terrenget og arkitektonisk helhetlighet. Videre bryter tilleggsbygget 
med Plan- og bygningsloven mht. nærhet til tomtegrense. Dermed kan saken 
ikke hastes gjennom på 3 uker slik kommunen ellers ville vært forpliktet til.. 
 

 
Tilleggsbygg sett fra nord - langs Utsiktsveien:  
En treetasjers boligblokk i villaområde (Utsiktsveien til venstre i tegningen) 

Presedens for hensyn i området 
I 1985 planla vi å bygge garasje og en markbasert terrasse et etasjenivå 
lavere. Da krevet Oppegård Kommune at ”Terrassen må reduseres i dybde fra 
6,0 m til 4,0 m”. Dette skjedde selv uten at naboene hadde hatt merknader til 
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prosjektet, og selv om det ikke lå i siktlinjen til naboer eller tok utsikt fra 
noen. Dette viser at det er meget sterk presedens i dette området fra 
kommuneadministrasjonen for å  sikre naboenes interesser.  
Det ville derfor være underlig om et avvikende nybygg nå skulle tillates som 
stikker 7 meter lenger ut enn vår terrasse, er 4 meter høyere, og dertil tar 
bl.a. sol og utsikt fra flere naboer. 

Det beste resultatet - for hvem? 
Bjøntegaard skriver at når det gjelder mulige alternativer for utbygging så 
har de funnet ”frem til en løsning som samlet gav det beste resultatet. Vi har 
faktisk tilstrebet en form som er mest mulig skånsom for naboene”. 
 
Bjøntegaard og Kvernaas har planlagt tilleggsbygget helt inntil nabotomten, 
bygget i 3 etasjer og lagt helt ut i retning vest mot Kolbotnvannet. Denne 
”løsningen” er den absolutt meste skadelige for oss på sørsiden av 
utbyggingen. Det får meg til å mistenke at det samlet ”beste resultatet” må 
være for Bjøntegaard og ikke for naboene. Bjøntegaards definisjon av 
begrepet ”skånsom” åpner slik for en ny utgave av norsk rettskrivning. 
 

 
Såkalt ”mest mulig skånsom” utbygging  
– sett mot Oslo fra 2. etasje hos nabo i sør  

Tap på tomtespekulasjon? 
Bjøntegaard skriver videre at ” vårt tap vil bli større om vi dropper 
utbyggingen”.  
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For det første har ingen bedt dem droppe utbygging generelt, selv om saken 
dreier seg om eiendomsspekulasjon på naboers bekostning (– pga. salg av 
den gamle boligen). Bjøntegaard bes bare om å ta hensyn til nabolag og vise 
respekt for reguleringsbestemmelsenes bokstav og ånd. Det finnes en 
mengde muligheter for utforming, og om Bjøntegaard hadde ville ta oss med 
på råd så har naboer som meg flere ideer. 
 
For det andre er Bjøntegaards ordvalg underlig, ettersom man vel neppe kan 
tape noe man aldri har eid? Bakgrunnen er at Bjøntegaard for rundt 3 år 
siden kjøpte eiendommen til en pris som omtrent tilsvarte tomtens verdi 
uten hus (i dag i underkant av 2 mill per mål i Utsiktsveien), i et nabolag der 
de fleste hadde vært etablert i over 20 år. - 20 år med flere utbyggingssaker, 
men uten noen nabotvister overhodet, ettersom naboer tok hensyn til 
hverandre. Når en nykommer henviser til tap i en slik situasjon er det 
tragikomisk. Det minner om ”kunden” i en gullsmedforretning som klaget 
over sitt verditap - etter at innehaveren nektet ham å ta med ønskede varer 
vederlagsfritt. 

Ingen dialog med naboer  
Bjøntegaard siteres videre på at ”Vi har ønsket å begrense eventuelle 
ulemper for naboene”. Det høres jo hyggelig ut, men jeg er sikker på at flere 
naboer enn meg ville ønsket å bli tatt med på råd om et så dramatisk 
inngrep i våre daglige omgivelser og våre mest dyrebare verdier.  
 
Om Bjøntegaard hadde vært interessert i å ta hensyn til naboene så ville de 
ha rådført seg med dem for å høre deres egen mening. Bjøntegaard har ikke 
tatt noe initiativ til noen slik dialog, og Bjøntegaards nabovarsel kom derfor 
som lyn fra blå himmel.  
 
Det eneste vi har av forvarsel er da Bjøntegaard forsøkte å få kjøpt en del av 
vår tomt for rundt 1,5 år siden etter at de overtok nabotomten. Bjøntegaard 
forklarte da at hensikten var å dele sin forøkede tomt, bygge en ny enebolig 
og selge gamlehuset for å tjene penger til tilleggsbygget - altså ren 
tomtespekulasjon. Dette ble avvist av oss. 

Kynisk spill med ferieavvikling 
Bjøntegaard sendte nabovarselet ut 29 juni med 14 dagers frist til merknad 
til nabovarsel, mens samtlige 3 naboer i sør-vest dro på ferie følgende uke. 
Det hører med at situasjonsplanen fra kommunen er stemplet 15 januar 
med tilleggsbygget inntegnet.  
 
Jeg ba om utsettelse til 21 august, idet det nærmest var umulig å få fatt i 
fagfolk i ferietiden. Huseiernes Landsforbund anså dette som ren rutine, og 
ble overrasket da Bjøntegaard ignorerte denne anmodningen. Bjøntegaard 
utvidet riktignok fristen til 2 august, men dette ga hjalp ikke mht. assistanse 
fra fagfolk. Min merknad til nabovarsel ble derfor skrevet uten noen hjelp fra 
fagfolk over hodet. 
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For å ta hand om og sette meg inn i bygge- og eiendomsproblematikken 
måtte jeg utsette min ferie og brukte 180 timer i juli måned. Så lang tid tok 
det faktisk å finne f.eks. ”hullene” i nabovarselet når det gjelder 
utbyggingsgrad og gesimshøyde (§3c i Reguleringsbestemmelsene).  
 
Pga. ferieavvikling er fik vi første kommentar fra arkitekt fra Huseiernes 
Landsforbund 3 september, altså 9 uker etter nabovarselet. Kvernaas har 
skriftlig nektet å ta hensyn til kommentarer etter fristen 2 august.  

”Vi anser derfor at De - på vegne av hjemmelshaver, har fått rimelig forlengelse av fristen og 
vil i fbm. rammesøknaden forholde oss til de opplysninger som har fremkommet innen fristen.” 

 
I dette tilfellet har altså fagfolk hatt rundt 3 år på å forberede sine trekk på 
mens vi som legfolk får noen få uker i fellesferien uten tilgang til faglig hjelp. 
Når ansvarlig søker kompliserer arbeidet med dårlig forarbeid gjorde det 
saken enda vanskeligere for oss å forsvare oss. 

Mangelfulle og feilaktige dokument 
Det gjorde ikke saken lettere at Kvernaas' plantegninger i nabovarslet har 
vært mangelfulle og gjentatt feilaktige på de for oss mest kritiske punkter (1. 
manglet snitttegning og kotehøyde for høydebestemmelse, 2. feilaktig for små 
balkonger, 3. manglet fotomontasje). Det krevet derfor ytterligere tid og 
kostnader for å oppklare dette, samt lage egne illustrasjoner som ansvarlig 
søker (Kvernaas) egentlig skulle ha gjort og også lovet å gjøre.  
 
Kvernaas skrev i brev 1 juli:  

”Vi skal tilstrebe oss å legge frem den dokumentasjon og illustrasjoner som 
De rettmessig har krav på - innenfor rimelighetsens grenser.” 

Kvernaas har til dags dato ikke fulgt opp dette mht. korrekte fasadetegninger 
og illustrasjoner, men skriver likevel 23 august: 

”Uavhengig hva De og Deres såkalte rådgivere måtte mene så har De - etter vårt skjønn, 
mottatt det materiale hjemmelshaver rettslig har krav på.” 

Det bestrider vi med støtte fra Huseiernes Landsforbund. 
 

 
Fasadetegning sør – med for korte balkonger og terrenget ”korrigert” med 1,5 
meter 
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Kvernaas’ korte hukommelse 
ØB siterer arkitekt og ansvarlig søker slik:  

”Byggesaken er utformet innenfor det lovverk som gjelder generelt og 
spesielt, både for eiendommen og for området, skriver Kvernaas.”  

 
Det bestrider jeg med støtte både fra velforeningene i Nettopp og en 
uavhengig takstmann.  
 
Jeg vil dessuten henlede Kjell Kvernaas sin oppmerksomhet til 
grunnkodeksen for arkitekter som nok trenger litt oppfrisking i dette tilfellet: 
Arkitekt Kjell Kvernaas skrev i en ingress i en artikkel i ØB (12/3 2002) at  

”God byggeskikk er å ta hensyn til nabolag, ....”  
 
Vi som nå berøres av hans vurderingsevne skulle ønske at han hadde fulgt 
opp sine tanker i praksis.  


