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Jeg har ikke fått med meg at noen har nektet Henriette Sæther hverken å parkere på egen tomt eller 
å bygge garasje. Problemet hennes er vel heller slik at hun ikke har vist vilje til å lytte til andres 
forslag når det gjelder alternative løsninger enn det hun selv har bestemt seg for. Kanskje det da 
kunne ha ordnet seg bedre for henne med både det ene og det andre. Sett fra min side handler dette 
mest om feil planlegging i utgangspunktet, og det kan ingen andre enn henne selv klandres for.   
Allerede i 2011 da Mathisen Bygg & Anlegg AS varslet bygging av Henriette Sæthers hus, ble det stilt 
spørsmål i bemerkningene datert 1. mars 2011 på vegne av meg selv og en annen nabo blant annet 
at det etterlyses mere informasjon angående den garasjen som var tegnet inn på kartet over hennes 
tomt. 
Spørsmålet ble ikke besvart.  
 
Siv.ing. Th.Andresen skriver at det ikke går an å trekke seg i en sak ved å trekke tilbake sin 
underskrift. 
Det spørsmålet må andre enn meg svare på.  
Min begrunnelse er todelt: 
 
Det ene er grunneiers forklaring den gangen at på grunn av en gren-kum, som ved en feiltagelse var 
blitt plassert feil, og slik at den ikke ble godkjent fordi den var lagt ned på vegområdet og ikke på 
hennes tomt, og at den eneste løsningen på det ville være å flytte grensen. 
Jeg gikk på den, og ga min underskrift fordi de andre 2 eierne av veien allerede hadde skrevet under 
på bakgrunn av tilsvarende begrunnelse.  
Når det i ettertid viste seg at det var en eneste bløff, og når det kom for en dag at det var andre 
grunner for denne grensejustering, betraktet jeg min underskrift som ugyldig. Jeg valgte dermed å 
trekke tilbake avtalen da jeg ikke er tilhenger av den type fremgangsmåte.  
 
Den andre årsaken min er for å unngå at en garasje kan bli plassert slik at den vil være til sjenanse for 
både meg og omgivelsene, og som jeg nå ser for meg at det vi bli etter at støttemuren ble bygget. 
Derfor er jeg ikke enig med Th.Andresen i at grensejusteringen ikke har noen praktisk betydning for 
meg. 
 
Jeg merker meg også at Th.Andresen påpeker at jeg ikke berøres direkte av grensejusteringen til 
tross for at jeg eier ¼ av veien. Delvis kan nok det være riktig, sånn sett, og derfor er jeg svært 
forundret over at han ikke har skaffet seg informasjon om hvordan 2 direkte berørte eiere stiller seg, 
i stedet for å konsentrere seg kun om meg og mitt. 
Videre er jeg også forundret over at han ikke har tatt seg bryet å kontakte meg personlig for å sette 
seg bedre inn i min side av saken, og hvilken situasjon som jeg uforskyldt er kommet opp i grunnet 
tiltak fra folk som han representerer.   
 
 
 
 



 
 
For meg handler dette om flere forhold: Grensejustering/Garasje/Støttemur/Naboskap, og jeg   
opplever fremgangsmåten som svært krenkende mot meg, min familie og min eiendom, samtidig 
som jeg gjentatte ganger også opplever å bli tilsynelatende benevnt som en simpel hyttenabo, og 
uten like rettigheter som en fastboende villa eier. 
Jeg tenker da spesielt også på usaklige rapporteringer fra både min nabo og hennes hjelper, som 
begge i brevs form har forsøkt å skade meg uten at de selv har noe som helst å vinne med det, og 
uten at jeg selv har noen gang gjort noe som er til skade eller sjenanse for noen der.  
Jeg tenker også stadig på om det snart bør være tid for en unnskyldning fra den kanten. 
                                                                               
Jeg lar det holde med mine bemerkninger både denne gang og fra tidligere, og jeg velger å la 
kommunale myndigheter ta de beslutninger som de finner rettmessig, noe som jeg også tidligere har 
gitt uttrykk for.  
For min del føler jeg meg hundre prosent trygg på at det er folk i systemet som har tilstrekkelig av 
både utdannelse og myndighet til å utføre det arbeidet som de er satt til.  
 
Mvh     
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