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BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORF0YNING 

Sak nr.: 08-037901TVI-AHER12 

Sakssker: Karina Hyggen Amland 
Langoddveien 122 
1367 Snarnya 

Saksekt: Frode Hope, som hjemmelshaver til eiendommen gnr. 41, bnr. 117 
Langoddveien 124 
1367 Snarnya 

Saken gjelder: Forhindring av vdeleggelse av felles og privat adkomstvei, kloakkanlegg, 
sanitæranlegg gjennom ulovlig utbygging og mislighold av flere tinglyste strnksservitutter. 

1. Innledning 

Under henvisning til tvistelovens 5 32-7 (2) bes det om at retten treffer beslutning, uten 
muntlig forhandling. Forfqmingen trer i kraft 29.05.2008. 

2. Sakens faktum 

Saken gjelder ulovlig utbygginglutgraving av felles vei og felles kloakkanlegg igangsatt i dag 
kl. 0800 av vår nabo, Frode Hope, hiemmelshaver av eiendommen Langoddveien 124, gnr.: - - . - 
41, bnr.: 117 i kommune. 

Frode Hope, ved hjelp av arkitekt Nicolaisen, har igangsatt et veldig uklart byggeprosjekt uten 
å inneha de mdvendige byggetillatelsene, og uten å ha levert formell byggesdaad. 

Det vises til det vedlagte nabovarsel av 13.05.2008, som mangler utQ1lende tegninger. 

Bilag 1. Nabovarsel av 13.05.2008 

Frode Hope sa til meg i dag at han kan bygge fordi han har mottatt en igangsettingstillatelse 
datert 15.04.2008. Kommunen har unnlatt å sende kopi av igangsettingstillatelsen til oss. 

Frode Hope sa til oss at byggetillatelsen utlaper om en uke, og iierfor må han sette i gang 
bygging nå. Arkitekt Nicolaisen var tilstede da de satte i gmg byggeprosjektet i dag. 



Med forbehold om ytterligere anfmsler og bevis legges det ned slik 

1. Eieren av eiendommen Langoddveien 124. m. 41. bnr. 117. i Bærum kommune , ., 
palegges å stoppe alt gravearbeid, fyllingsarbeid, byggearbeid, trefelling ogteller 
annen fjerning av vegetasion på eiendommen inntil utfallet av Sak nr.: 08- 
0 3 7 9 0 i T ~ 1 - i i ~ ~ ~ i ~ e r  r&skraftig avgjort. 

2. Denne begjæringen tinglyses på eiendommen Langoddveien 124, gnr. 41, bnr. 117; i 
Bærum kommune. 

3. Sakwkte dekker saksskernes omkostninger i denne saken, fastsatt etterrettens skjnnn 
oppad begrenset til kr 20.000.- 

Denne begjæringen i 5 - fem - eksemplarer 

Langodden, 28.05.2008 

g m ?  ii&pw&d&@( 
Karina Hyggen Amland 

Mobil: 93 42 42 88 
Telefaks: 




