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LYDOPPTAK MED TRANSKRIPSJONER AV FORKLARINGENE I HOVEDFORHANDLINGEN
1. INNLEDNING
For hver transkripsjon finnes det tilhørende lydopptaket ved å klikke på bindersen til venstre i pdfen.
Lydopptak og transkripsjon av Søvdes partsforklaring er bilag 1; lydopptak og transkripsjon av vitnet
lokalpolitiker Bakkehaug er bilag 2; lydopptak og transkripsjon av NTNU-professor Olav Kristoffersen
er bilag 9; lydopptak og transkripsjon for NTNU-professor Geir Brendeland er bilag 10.

Bilag 1: lydopptak av Søvdes partsforklaring av 14. april 2021 og tilhørende transkripsjon
Bilag 2: lydopptak av lokalpolitiker og skribent Bakkehaugs vitnemål den 14. april 2021 og tilhørende
transkripsjon
Bilag 9: lydopptak av arkitekturprofessor Olav Kristoffersens sakkyndige vitnemål den 15. april 2021
og tilhørende transkripsjon
Bilag 10: lydopptak av arkitekturprofessor Geir Brendelands sakkyndige vitnemål den 15. april 2021
og tilhørende transkripsjon
2. VITNET PLANUTVALGSLEDER ANDERS KLASEIE
Planutvalgsleder deltok i behandlingen i 2016 av områdeplanreguleringen som inkluderer
delområdene BU3 og SKH4.

Bilag 3: lydopptak av planutvalgsleder Klaseies vitnemål 14. april 2021 og tilhørende transkripsjon
2.1 Klaseie om at områdereguleringsplanen for Vilberg ikke tok stilling til hvor store arealer som
trengtes til nye Vil berg skole
Klaseie om planutvalgsmøtet 1. november 2016, fra ca. 04:21:

"Og vi utarbeider også den her bestemmelsen som også ... den har vært
med hele veien, står i planbestemmelsene i dag, paragraf 4.9.4. blir og utarbeida til det
møtet: Som sier at utforming av bygga innafor det her BU3 skal bestemmes i detaljregulering.
Og da er jo noe av bakgrunnen for at den bestemmelsen kom inn, var jo at vi da i forbindelse
med detaljregulering, når vi plasserer bygga, ser hvor mye areal vi trenger til skolen."
Klaseie om planutvalgsmøtet 29. november 2016, fra ca. 08:10:

"Og vi fikk inn ... vi fikk på en måte flertall for åta inn paragrafen om jordflytting, med den
risikoen for kostnad, mot at vi også tok inn 4.9.4, om at størrelse skulle bestemmes seinere.
For da er det jo etter at vi har bestemt størrelsen, etter 4.9.4, at vi ser hvor mye jord er det
nødvendig å flytte her? Og hvor stort areal trenger vi? At de to, i det møtet her, mener jeg
henger sammen, da. Og da var det et breidt flertall."
Klaseie om planutvalgsmøtet 29. november 2016, fra ca. 09:03:

Da blir planen lagt ut til offentlig ettersyn med ... med et stort areal, men med den 4.9.4 om
at utformingen skal bestemmes seinere, og det med jordflytting og at administrasjonen var
veldig tydelig på at størrelsen skulle bestemmes seinere, da."
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2.1 Klaseie om at ekspropriasjon av skolearealer ikke var et tema under områdereguleringen

Etter 13:00 på opptaket, ble Klaseie spurt om ekspropriasjon var et tema i planutvalgsmøtene. Fra
Klaseies svar:
"Jeg trur vel ikke vi på det stadiet trodde det kom til å bli en ekspropriasjon."
"Det var ingen, jeg tror ikke det ... da."
24:51
Advokat Hjetland: "Men dere var klar over at det ikke var Kommunens eiendom ... "
Planutvalgsleder Klaseie : "Ja-ja, ja-ja."
Advokat Hjetland: "Så det måtte erverves?"
24:55

Planutvalgsleder Klaseie: "Ja, men det er ikke relevant ... da, når vi driver som planmyndighet.
En plan ... vi var ikke Kommunen som grunneier, vi da."
2.3 Klaseie om kommunestyrets behandling av ekspropriasjonssaken

Klaseie fra ca . 28:40 på lydopptaket:
" ... det er et flertall med de tre store partia .... ... . Nei, dom tenker bare: Vi har
politisk flertall, detta ordner vi; driter i alt annet; driter i grunneierrett og alt som er ... ,
dessverre ."
Klaseie fra ca. 32:48, om forvaltningens saksframstillinger i ekspropriasjonssaken:
Advokat Aursnes: "Men selve saksfremstillingene da? Synes du den ga god informasjon til å
avgjøre spørsmålet?"
Planutvalgsleder Klaseie: "Nei ... nei. Jeg synes ... Nei. Det er ... jeg synes jo generelt, at
Kommunen her har inntatt, med advokater og alle, har inntatt en feil ... . Dom bruker
paragrafene og saken feil, da. Det kan ikke være sånn at det er meninga å ... å ta et så stort
areal fra en grunneier, i norsk rett, når planvedtaket helt tydelig er at størrelsen på et areal
skal bestemmes i detaljregulering, så er det ... da er det ett eller annet som skurrer."
Tingrettsdommen nevner verken planutvalgsleder Klaseie eller hans vitnemål med ett ord.

3. LOKALPOLITIKER STEIN AARVIK DELTOK OGSÅ I PLANUTVALGSMØTENE I 2016

Lydopptak og transkripsjon av Aarviks vitnemål er bilag 4.
Bilag 4: lydopptak av lokalpolitiker Aarviks vitnemål den 14. april 2021 og tilhørende transkripsjon
3.1 Aarvik om at arealbehovet for skoleprosjektet ikke ble utredet i forbindelse med
områdereguleringen, men at arealbehovet skulle finnes ut av senere

Fra ca. 33:00:
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Lokalpolitiker Aarvik: "Det andre er jo at de la jo inn fra første dag, og det har vært en rød

tråd som politisk bestilling hele veien, at dette BU3 skoletomtsområdet skal detaljreguleres nettopp for å få avdekka totalbehovet for omfang av arealer, dette med prosjektering og så
videre og så videre."
Fra ca. 16:05:
Lokalpolitiker Aarvik om planutvalgsmøtet 29. november 2016: "Det dette ender med, det
møtet der, det er jo at hovedutvalget opphever vedtaket fra forrige møte. Og så går man inn
for et nytt vedtak, og det er jo at dette alternativ A legges ut til offentlig ettersyn, altså disse
52 målene - eller cirka 50 målene, men da med nye vilkår og krav og presiseringer av at
skoleområdet, tomten, skal detaljreguleres, gjelder jo fortsatt. Så ... og det blir faktisk et
enstemmig vedtak. Konklusjonen min i det, er jo at utvalgets medlemmer, på det tidspunktet,
med de antakelsene på ... på behov for størrelse på rundt 40 mål, blant annet, ville gjøre at
sannsynligheten var stor for å kunne redusere arealene ved en detaljreguleringsprosess."
3.2 Lokalpolitiker Aarvik om at ekspropriasjon ikke ble nevnt under planutvalgets behandling av
områdereguleringen

Aarvik fra 23:20:

"Jeg syns jo det er litt rart da, på det tidspunktet der da, for da er vi jo langt
inne i 2017 - vi begynner å nærme oss to og et halvt - tre år etter et vedtak om Tynsåk, at det
kanskje ikke ble nevnt noen ting om mulig ekspropriasjon på Tynsåk."
Tingrettsdommen nevner verken lokalpolitiker Aarvik eller hans vitnemål med ett ord.
4. VITNET VIRKSOMHETSLEDER TONJE BEKKADAL EIK

Tonje Bekkadal Eik er leder for Kommunens avdeling for Kommunalforvaltning. Bekkadal Eik var den i
den kommunale forvaltningen som ledet arbeidet med å forberede områdereguleringen for Vil berg
for de folkevalgte.
Lydopptak og transkripsjon av Bekkadal Eiks vitnemål er bilag 5.
Bilag 5: lydopptak av virksomhetsleder Bekkadal Eiks vitnemål den 15. april 2022 og tilhørende

transkripsjon
4.1 Virksomhetsleder Bekkadal Eik om at det ble utsatt til detaljreguleringsomgangen å finne ut
hvor store arealer som trengtes til nye Vil berg skole

Virksomhetsleder Bekkadal Eik fra ca. 25:09 på lydopptaket:

"Men i det tilfellet her da, så er det jo da i neste runde krav til en detaljregulering. Som vil se
på arealbruken. Og da må man jo gjøre en vurdering av om man kan tilbakeføre en del av
arealet til landbruk, igjen."
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4.2 Virksomhetsleder Bekkadal Eik om at det ikke lå noe utredningsarbeid bak forvaltningens
hypotese, i saksframlegget av 18. november 2016, om at det ville trenges mer e~n 35 dekar til
skoleprosjektet
Søvdes sakkyndige vitne nr. 2, NTNU-professor i arkitektur Olav Kristoffersen, spurte Bekkadal Eik
hvorfor hun hadde laget en illustrasjon for de folkevalgte, av hvordan delområdet BU3 ville se ut med
en barneskole dimensjonert for to parallellklasser plassert der, når nye Vil berg skole skulle
dimensjoneres for fire parallellklasser.
Fra ca. 36:30:
Professor Kristoffersen: "Spørsmålet er: Hvorfor ble det ikke laget et dokument til, med en

relevant skole? Et annet eksempel?"
36 :39
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Tror ikke det ... det er ikke noen grunn til det. Det her handla

jo kun om å få illustrert at de var behov for et større areal enn ... enn 35 dekar. Og, jeg tenker
at mye av det dere spør om nå, da, det er jo gjenstand for neste planprosess, som er
detaljregulering."
37:07

41:56
Advokat Aursnes: "Hvor finnes regnestykket, som du senere illustrerte med Langseth skole,

som leder til den konklusjonen som du ville illustrere, om at 35 dekar er ikke nok?"

42:21
Advokat Aursnes: "Hvilket arbeid ble gjort som ledet frem til konklusjonen om at 35 dekar

ikke er nok?"

42:53
Advokat Aursnes: "Du har en konklusjon -si hvor den kommer fra!''
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Ja, i områdereguleringsplanen så er det jo ikke ... det er jo

ikke gjort en helt konkret beregning. Man har basert seg på erfaringstall, man har basert seg
på tall som omhandler hvor ... altså minsteareal da for fysisk, altså til fysisk uteoppholdsareal
på en skole ."

43:14

45:37
Advokat Aursnes: "En konklusjon om det, den må jo rimeligvis ha et grunnlag . .... Poenget
mitt er: Hvilket grunnlag hadde man? Var det Per eller Pål eller Ole eller Sigrun som hadde

gjort dette arbeidet? Og når?"
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4.3 Virksomhetsleder Bekkadal Eik sa at hun ikke hadde noen kjennskap til
ekspropriasjonsspørsmålet eller ekspropriasjonssaken

Fra ca . 25:35:
Professor Kristoffersen: " ... Hva er bakgrunnen for at man gjør det i den rekkefølgen? At man
ikke gjør et mulighetsstudium først for å avgjøre hva som behøves av areal? Før

ekspropriasjon?"
26:30
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Jeg har ikke vært involvert i den ekspropriasjonssaken, så
det ... det, altså, hos kommunal forvaltning, vi er plan- og bygningsdelen og driver med
byggesak og plansaker, og ikke ekspropriasjon i kommunal regi, det driver vi ikke med. Det

har jeg ikke noe kjennskap til."
4.4 Virksomhetsleder Bekkadal Eik oppga at hun ikke kjente til at den kommunale forvaltningen
skulle ha produsert ett eneste dokument som handlet om å finne ut av arealbehovet for nye
Vilberg skole

Fra ca. 47 :10:
Advokat Aursnes: " ... Hva er grunnlaget for åmene at 35 000 kvadratmeter ikke er nok? Du
sier at du har et grunnlag for å mene at 35 000 kvadratmeter ikke er nok - spørsmålet mitt er
helt enkelt: Hva er det grunnlaget? Hvilket papirark, laget av hvilket menneske, kan jeg lese

dette grunnlaget som du bygger på, i?"
47:38
Virksomhetslede r Bekkadal Eik: "Det finnes nok ikke noen annen informasjon utover det som
står i saksframlegget. Om det med area/krav, og."
47:47

49 :10
Advokat Aursnes: "Ja, men saksframlegg eller ikke: Det jeg spør er: Hvilket papirark datert
tidligere enn 18.11.2016, fordi perspektivet her er jo at du står den 18. november 2016 og har

dette standpunktet, ... "
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Mmm."

49:29
Advokat Aursnes: " ... sånn at, med mindre det skulle vært tidligere samme dag, da, men
altså, poenget er at da må det være et tidspunkt før, hvor dette arbeidet ble gjort, og arbeid i
forvaltningen det gjøres jo ikke ... ja, altså hvor ... hvor ? Hvem gjorde arbeidet og i hvilket

papirark kan jeg lese ... kan jeg lese at det arbeidet før 18.11.2016 ble gjort?"
50:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Du kan ikke lese det noe annet sted enn i saksframlegget på

det som jeg har gjort."

6

51:37
Advokat Aursnes: "Men, men var det fordi at ... da hadde man ikke så mye grunnlag da,

forstår jeg her nå? For det var ikke noe? Gjort noe arbeid med det som synes på noe papir ... "
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Jo, men ikke - det er ikke dokumentert, da, utover det som

står i saksframlegget."
56:29
Advokat Aursnes: "Så du gjorde vurderinger, før 18.11.2016, som ledet frem til konklusjonen

din, og er det slikt udokumentert arbeid som vi har snakket om, som du nevnte i stad, eller
finnes det papirer som viser at du har gjort det arbeidet som ledet til konklusjonen din, som
du illustrerte?"
56:56
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Det som finnes dokumentert det er jo et saksframlegg."
57:01
Advokat Aursnes: " ... det finnes dokumentert saksframlegget av 18. november 2016 med

konklusjonen; det finnes ikke et papirark som du _vet om som er grunnlaget for den
konklusjonen?"
57:17
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Nei, ikke som jeg vet om, nei."
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Ja, og i det tilfellet her, så skal det utarbeides en

detaljreguleringsplan som vil gjøre alle de vurderingene som du nå etterspør, egentlig."
58:59
4.5 Virksomhetsleder Bekkadal Eik sa i sitt vitnemål at hun ikke visste hvor store arealer som
trengs til nye Vil berg skole
Fra ca. 01:00:03:
Advokat Aursnes: "Men ... men i dag da? Hvor mye trengs til skolen?"
01:00:09
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Sånn som skolen er i dag?"
01:00 :11
Advokat Aursnes: "Nei, til det prosjektet ""Nye Vi/berg""."
Advokat Aursnes: "Så det er 45 dekar som er svaret?"
01:00:25
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Jeg veit ikke. "
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4.6 Virksomhetsleder Bekkadal Eik forklarte at det ikke var gjort noen spesielle vurderinger om
hvor store arealer prosjektet nye Vil berg skole ville trenge

Fra ca. 01:04:23:
Advokat Aursnes: "Nei, for utgangspunktet, det er jo at forvaltningen opptrer skriftlig. Og her
skjedde ikke det. Hvorfor? Hvorfor ikke?"
01:04:42
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Jeg ... hva mener du med at ikke vi har opptrådt skriftlig?"
Advokat Aursnes: "Du fortalte meg det i stad. Du sa ... "
01:04:48
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Åja, du ... du tenker at ikke vi har et dokumentert

regnestykke?"
Advokat Aursnes: "Ja, det er ikke noe papirark; det er ikke noe regnestykke."

01:04:58
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Ja, riktig. Ja det ... "
Advokat Aursnes: "Men det er en konklusjon."
Advokat Aursnes: "Også skulle det gjøres i detaljreguleringen etterpå.
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01:05:03
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Ja ... det ... konklusjonen."
01:05:04
Advokat Aursnes: "At regnestykket skulle komme senere - var det sånn?"
01:05:10
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Ja, altså, konklusjonen baserer seg jo på vurderinger som er
gjort mer generelt da, på en områdeplan, da, hva slags areal man trenger. Og så vil en
detaljregulering da inneholde mer detaljer, det ligger jo i ... det ligger jo i det."

01:05:25
Advokat Aursnes: "Ja ... ""baserer seg på"" ... altså generelle vurderinger, ikke spesielle til

dette tilfellet?"
01:05:58
11
Advokat Aursnes: "Og nå sier du at det var generelle vurderinger, ikke spesielle.
01:06:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Ja, ikke spesielle knytta til det konkrete prosjektet."
Tingrettsdommen nevner verken virksomhetsleder Bekkadal Eik eller hennes vitnemål med ett ord.
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5. VITNET EIENDOMSFORVALTER ÅSE HAUKÅS HOELSÆTER, KOMMUNENS SAKSBEHANDLER PÅ
EKSPROPRIASJONSSAKEN
Lydopptak og transkripsjon av eiendomsforvalter Haukås Hoelsæters vitnemål er bilag 6.

Bilag 6: lydopptak av eiendomsforvalter Haukås Hoelsæters vitnemål den 15. april 2021 og
tilhørende transkripsjon
5.1 Eiendomsforvalter Haukås Hoelsæters arbeid med saken
Eiendomsforvalter Åse Haukås Hoelsæter er Kommunens saksbehandler på ekspropriasjonssaken.
Haukås Hoelsæter har blant annet signert informasjonsbrev til Søvde av 12. mars 2019; varsel om
ekspropriasjonsvedtak av 30. august 2019; varsel om ekspropriasjon av 8. november 2019;
saksframlegg av 8. november 2019 i ekspropriasjonssaken og saksframlegg av 17. februar 2020 til
behandlingen av Søvdes klage på ekspropriasjonsvedtaket.
Eiendomsforvalter Haukås Hoelsæter deltok i informasjonsmøtet om ekspropriasjon den 11. april
2019, som Søvde var innkalt til. I det møtet stilte for Kommunen også daværende eiendomssjef Erik
Lunde og daværende prosjektleder Lars Prestegård. Ingen av de to sistnevnte er i dag ansatt i
Kommunen. Eiendomsforvalter Haukås Hoelsæter er den eneste av de tre av Kommunens ansatte
som fremdeles er ansatt i Kommunen.

5.2 Eiendomsforvalter Haukås Hoelsæter sa at saksframleggene hun hadde signert ikke bygget på
noen vurderinger hun hadde gjort
Fra 06:13:
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Nei, altså, når jeg har skrevet den saken inn i
saksbehandlingssystemet, så blir jeg stående som saksbehandler, så det er riktig. Men ... men
poenget mitt innledningsvis var at det er mere den rollen jeg har hatt, med å få dokumentet
inn i systemet, enn å gjøre ... jeg har ikke gjort noen faglige vurderinger."
06:34
07:29
Eiendomsforvalter Hoel sæter: "Jeg vil jo ikke nødvendigvis si at jeg ikke kan stille meg bak,
altså, men ... men, jeg vil gjerne ... bare påpeke at det er ikke ... de vurderingene som
fremkommer der, enten det er hva gjelder areal eller andre ting, så er det ikke jeg som har

gjort ... gjort de vurderingene."
07:46
Advokat Aursnes: "Du har ikke gjort vurderinger av areal? "
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Det er ikke ... Det er ikke mine vurderinger."
07:50
09:46
Advokat Aursnes: "Men ... men, du er enig i at tallet på 52 730 kvadratmeter er riktig?"

Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Altså, jeg har ikke gjort noen egne vurderinger rundt det. Men
... men jeg har ikke noe ... jeg har jo heller ikke noe bakgrunn for å si at det ikke stemmer."
10:00
9

14:50
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Jeg kan jo ... altså, jeg står jo registrert som saksbehandler på
de saksframleggene, så jeg kan ikke ... jeg kan ikke si at jeg ikke har vært det. Men jeg har
ikke, selv om jeg da har registrert saken inn, skrevet saken inn, og det gjelder jo også annen
kommunikasjon i saken det, brev som er sendt fra Kommunen. Så ... så er det ikke jeg som har
... altså, jeg står ikke bak de vurderingene."
5.3 Saksframlegget av 17. februar 2020, som er elektronisk signert av eiendomsforvalter Haukås
Hoelsæter, inneholder 45 henvisninger til områdereguleringssaken, men Haukås Hoelsæter sa seg
ukjent med områdereguleringssaken og kunne ikke peke på at noen av hennes 45 henvisninger
faktisk hadde noen gjenstand

Fra ca. 10:03:
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Jeg ... jeg var ikke ... var ikke deltagende i planprosessen eller
de vurderingene som ble gjort der heller. Så jeg ... jeg har ikke noe ... har ikke noe grunnlag for
åmene noe mer rundt det."

11:13
Advokat Aursnes: "Og, du har det dokumentet, du har hatt det dokumentet. Kan du ... kjenner
du til ett tilfelle av at det faktisk finnes dekning i et papirark fra plansaken, for det som det
sies førtifem ganger at man har dekning for? Jeg har ikke funnet det- har du funnet det?"

11:36
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Jeg har ikke gjennomgått plansaken i ... altså, som sagt, den
var jeg ikke involvert i - den har jeg heller ikke gjennomgått, men det saksframlegget, det er,
som jeg nevnte, blant annet basert på også opplysninger fra planavdelingen."

15:25
Advokat Aursnes: "Ja, du står ikke bak vurderingene, men du er heller ikke uenig?"

15:29
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Nei, det er ikke ... Jeg kan ikke si at det er mine vurderinger,
det er det ikke. Men ... men jeg kan ikke ... jeg har ikke noe ... jeg har ikke noe grunnlag for å si
at det ikke er riktig."

16:15
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Jeg vil bare gjenta at jeg har ... det: .. det ... jeg ikke gjort noe
11
vurderinger i ... i saken.
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5.4 Eiendomsforvalter Haukås Hoelsæter sa at hun ikke hadde noe grunnlag for å mene at det
skulle være behov for å ekspropriere 52 730 kvadratmeter til skoleprosjektet på Tynsåk
Fra ca. 17:13:
Advokat Aursnes: "Har du noe grunnlag andre veien? Har du grunnlag for å si at det er
riktig?"
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Nei."
17:24
Advokat Aursnes: "Har du grunnlag for å anta at dette er riktig?"
Eiendomsforvalter Hoelsæter: "Jeg har ikke, altså ... jeg har ikke noe grunnlag for åmene at
det ikke er riktig."
Tingrettsdommen nevner ikke eiendomsforvalter Haukås Hoelsæters vitnemål med ett ord .

6. VITNET DAVÆRENDE EIENDOMSSJEF LARS PRESTEGÅRDS VITNEMÅL
Lars Prestegård er i dag ikke ansatt i Kommunen . Prestegård var i en periode prosjektleder for nyeVilberg-prosjektet og deretter i en periode eiendomssjef.
Lydopptak og transkripsjon av Prestegårds vitnemål er bilag 7.

Bilag 7: lydopptak av daværende eiendomssjef Prestegårds vitnemål den 15. april 2021 og tilhørende
transkripsjon
6.1 Daværende eiendomssjef Prestegård sa at han hadde vært involvert i utarbeidelsen av
saksframlegget av 17. februar 2020, i saken om klage over ekspropriasjonsvedtak
Fra ca. 12:13:
Eiendomssjef Prestegård : "Ja, det saksframlegget av 17. februar i 2020."

12:19
Advokat Hjetland: "Ja, det er på vår side 148. Vi vet at det er Haukås Hoelsæter som står som
saksbehandler her- har du vært involvert i arbeidet med ... med det?"
12:31
Eiendomssjef Prestegård : "Jeg har vært involvert i det."

6.2 Eiendomssjef Prestegård fremholdt at ekspropriasjonssaken bygget på
områdereguleringsvedtaket
Fra 23:45:
Eiendomssjef Prestegård: "Og i ... i ... i de gjennomganger vi har hatt så ... så har det vært de
samme tankene, vi har fått de samme innspillene, men jeg ... jeg bare ... jeg ... jeg kan ikke
svare for ... for hvorfor man ikke har ... eh ... utdypet dette noe mere tidligere i plansaken for
der har ikke jeg vært involvert."
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42:43
Eiendomssjef Prestegård: "Nei det ... det er jo det ... det tallet 52 dekar, det er jo det samme
tallet som det har vært operert med i plansaken, uten at jeg har vært involvert i plansaken,
som jeg tidligere sa for da jobbet jeg ikke i Kommunen, men det er jo akkurat det samme
tallet, det er akkurat den samme tomta og det er akkurat det samme som ligger til grunn nå,

som det det var i plansaken."
4:02
Eiendomssjef Prestegård: " ... i forbindelse med plansaken, så ble det jo gjort et behov av
dette arealet, og som sagt, jeg har ikke vært med der ... "

6.3 Eiendomssjef Prestegård kunne ikke svare på hvilke forvaltningstjenestepersoner som hadde
deltatt i å utarbeide saksframlegget av 17. februar 2020, til klagebehandlingen
Fra ca . 38:11:

Advokat Aursnes: "Kan du nevne de, si tre da, forvaltningstjenestepersonene som var mest
sentrale i dette arbeidet med dette dokumentet av 17. februar 2020?"
39:40
Eiendomssjef Prestegård: [Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler]. "Ja,
altså, det er jo ... det ... det ... det er ... det blir litt vanskelig for meg når du spør om hvem som
har vært mest sentrale, fordi det, det er litt vanskelig for meg å ... å si."
41:14
Eiendomssjef Prestegård: "Ja, selvfølgelig så har jo ... har jo ... virksomhets/eder for plan og
oppmåling og byggesak, altså Tonje, vært involvert i dette her."

41:23
Advokat Aursnes: "Tonje?"

41:24
Eiendomssjef Prestegård: "Tonje Bekkadal ... Eik."
6.4 Ovenfor, under overskrift 3.3, er det sitert at Tonje Bekkadal Eik benekter å ha vært involvert i
ekspropriasjonssaken
Fra ca. 26:30:

Virksomhetsleder Bekkadal Eik: "Jeg har ikke vært involvert i den ekspropriasjonssaken, så
det ... det, altså, hos kommunal forvaltning, vi er plan- og bygningsdelen og driver med
byggesak og plansaker, og ikke ekspropriasjon i kommunal regi, det driver vi ikke med. Det

har jeg ikke noe kjennskap til."
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7. RÅDGIVER I KOMMUNALDEPARTEMENTET EIRIK DRAGSUND
Eirik Dragsund har signert Kommunaldepartem entets vedtak av 10. september 2020. Dragsund sa i
hovedforhandlingen at han var Statens representant. Dragsunds forklaring er bilag 8 her.
Bilag 8: lydopptak av Dragsunds forklaring den 15. april 2021 og tilhørende transkripsjon
Fra ca. 15:38:
11
Rådgiver Dragsund: Nå har ikke jeg satt meg inn i det, som Statens representant."

7.1 Dragsund sa at Kommunaldepartementet hadde latt være å behandle den delen av søvdes
forvaltningsklage som gikk ut på at ekspropriasjonsvedtaket måtte være delvis ugyldig
Fra ca . 04:25:
11
Advokat Aursnes: Hva om jeg omformulerer til at ""Leste Dragsund klagen og merket seg

hva Søvde ba om å få vedtak for""?
04:33
Rådgiver Dragsund: "Ja, altså prinsipalt ugyldighetfor hele området og subsidiært for deler

av området."
04:40
11
Advokat Aursnes: Og behandlet du spørsmålet om delvis ugyldighet?"

04:48
11
Rådgiver Dragsund : Vi behandlet jo spørsmålet om ekspropriasjonsvedtaket er gyldig, og det

var det som var spørsmålet i saken. Og da er det ikke, igjen nå blir dette en vurdering, men ...
men, nødvendig å vurdere den subsidiære drøftelsen, slik vi forstod det. Fordi anførslene
knyttet til vedtakets gyldighet ble drøftet i vedtaket."
7.2 Dragsund forklarte at heller ikke den delen av Søvdes klage som Kommunaldepartementet
ikke så helt bort ifra, ble realitetsbehandlet
Dragsunds forklaring viste, at Kommunaldepartem entet valgte å legge til grunn at alt som sto i
Kommunens saksframlegg måtte være riktig, slik at Kommunaldepartem entet dermed uten videre
kunne se bort fra klagegrunnene og dermed stadfeste Kommunens ekspropriasjonsvedtak uten å
realitetsbehandle Søvdes klage .
Fra 19:56
11
Advokat Aursnes: Og, fant du i noe av det du leste fra plansaken den informasjonen som det

ble henvist til fra saksframlegget av 17. februar 2020 i ekspropriasjonssaken,
klagebehandlingen?"
20:14
11
Rådgiver Dragsund: Altså, jeg har ikke sittet og krysshenvist henvisningene i saksframlegget.

Jeg har lagt til grunn informasjonen som ligger i saksframleggene."
20:19
11
Advokat Aursnes: Den er ikke ettergått?"

20:21
11
Rådgiver Dragsund: Altså, nei."
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7.3 Dragsund opplyste til tingretten at Departementets stadfestelse av ekspropriasjonsvedtaket
bygget på at det i områdereguleringssaken ikke måtte ha vært gjort noen vurdering av
ekspropriasjonsvilkårene
Fra ca. 21:59:

Advokat Aursnes: "I noe av det du leste fra plansaken, ble oreigningsloven nevnt?"
22:04
Rådgiver Dragsund: "Plansaken? Jamen, oreigningsloven er jo ikke en del av vurderingen i

plansaken."
7.4 Eirik Dragsund vitnet om hvordan Kommunaldepartementet stadfestet Kommunens vedtak om
å ekspropriere 52 730 kvadratmeter til ny barneskole, uten at Departementet hadde noen
formening om hvor mange elever skolen skulle være dimensjonert for

Fra ca. 10:50:
Advokat Aursnes: "Altså, da Departementet tiltrådte vurderingen av at"'' 52 730

kvadratmeter det er fint"", hvor ... . Departementet må jo ha hatt en formening om hvor
mange elever som utgjorde behovet for disse 52 730 kvadratmeterne?"
11:23
Rådgiver Dragsund: "Nei, vi ... vi har lest Kommunens saksframlegg, og lagt vekt på

Kommunens saksframlegg."
11:29
Advokat Aursnes: "Mente samme tall som sto i saksframlegget av 17.02.2020, da? At dette

vedtaket her bygger på at tallene i saksframlegget til kommunestyret 17. februar 2020, de
var riktige?"
11:50
Rådgiver Dragsund: "Ja altså, vi bygget på de opplysningene som forelå i saken."
11:54
Advokat Aursnes: "Men det er motstridende opplysninger i saken. Det er jo ett elevtall på 546

og så er det ett på 550."
Rådgiver Dragsund: "Ja."
Advokat Aursnes: "Og så er det ett på 700 og så er det ett på 720 og så er det ett på 784."
12:08
Rådgiver Dragsund: "Ja."
Advokat Aursnes: "Og plansjef Pettersen, hun har jo skrevet: 700 elever har man i en

fireparallell skole."
12:16
Rådgiver Dragsund: "Mmm."
12:17
Advokat Aursnes: "Og skolesjef Holm, han har jo skrevet at: 700 elever har man i en
fireparallell skole."
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Rådgiver Dragsund:

"Mmm."

12:26

"Det er en vitterlig kjensgjerning, at det er trehundreogfemtiognoe elever i
toparallellskolen Vi/berg skole nå."

Advokat Aursnes:

Rådgiver Dragsund:

"Mmm."

12:32

som har stadfestet det her, måjo ha en formening om

Advokat Aursnes: "Departementet,

hvor mange elever?''
Advokat Aursnes:

"Departementet har sagt: 52 730 dekar, det trenger man til elevene."

12:47
Rådgiver Dragsund : "Ja."

12:48

"Og det kan man ikke si uten at man har en formening om hvor mange
elever man snakker om ."
Advokat Aursnes:

13:05

og det er: Hvor mange elever bygger ... bygget Departementet på at
utgjorde behovet for den ekspropriasjonen som er godkjent ... stadfestet da."

Advokat Aursnes: "Ja,

13:18
Rådgiver Dragsund:

"Altså, vi bygget på de vurderingene som Kommunen har lagtfrem i

saksframleggene."
13:22
Advokat Aursnes: "Ja."
Rådgiver Dragsund:

"Ja."

Advokat Aursnes: "Bygget på

alle da? Blir det gjennomsnittet da, siden det er forskjellige

tall?"
13:29

"Men altså, vi ... poenget ... altså, i dette vedtaket så drøfter vi om det er
foretatt den nødvendige interesseavveiningen, og vurderingene etter oreigningsloven § 2, for
om det trengs eller ikke. Og så er det innledningsvis også, som vi presiserer ... "
Rådgiver Dragsund:

Advokat Aursnes:

"Men hva er elevtallet?"

Tingrettsdommen nevner verken Eirik Dragsund eller hans forklaring med ett ord.

o/;.Jf.t fr.

osf

022

cd '/;~ald Aursnes
KfiJØ
Advokat
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Advokatfirmaet | Macdonald Aursnes

TRANSKRIPSJON:

Saksøker Nils Egils Søvdes forklaring for Oslo tingrett onsdag den 14. april
2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

11. oktober 2022

Søvde forklarte seg fra klokken 12:50 til klokken 13:35 på hovedforhandlingens andre rettsdag.
00:00
Advokat Aursnes: ‘’ … en setning om bruket ditt – som jo ligger i øvre høyre hjørne på de fleste av
disse bildene vi har her, da.‘’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, jeg er oppvokst på Tønsaker, som vi kaller det, men som … som også kalles
Tynsåk. Og det har jeg drivi siden 2002, var det vel. Så … så det er jo – det er på en måte hovedgar’n,
men i tillegg så har jeg jo fått kjøpt noen … noen nabogarder også.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og, jobber du noe med kart i det daglige?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, jeg jobber på norsk institutt for bioøkonomi i Ås, i geomatikkavdelingen, og
jobber med geodata, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’Har du doktorgrad i matte?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, jeg vil gjerne høre: Denne saken, sett med dine øyne, da, og så vil jeg gjerne at
du begynner med begynnelsen, og forteller din side - hva har skjedd?’’
01:20
Saksøker Søvde: ‘’Ja, for meg starta denna saken i mars 2015. Da ringte daværende eiendomssjef Erik
Lunde. Jeg var på … på HV-øvelse den gangen. Og han lurte på om jeg var en sånn jordverner. Og det,
det sa jeg at jeg ikke var. Men, jeg husker ikke noe særlig mer av den samtalen, men jeg var nede på
kontoret hans etter øvelsen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men hvorfor ringte han deg, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja … ja, det var fordi han hadde forberedt lokaliseringssaken for nye Vilberg skole,
det var mars 2015, det her, og han hadde fått politiske signaler nå, om at det kom til å ikke gå sånn
som Rådmannen ville, men at politikerne ville gå for … for Tynsåk.’’
02:30
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Advokat Aursnes: ‘’Da vil jeg gjerne avbryte deg. Dette spørsmålet om den skolen, Nye Vilberg, om
den ligger i Trolldalen eller på Tynsåk eller ett eller annet sted, har du noen mening om det?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, det … Hvor den blir liggende, det har jeg ikke … Det er jo en politisk beslutning.
Det er jo … jeg ser at det kan blir forskjellige kostnader ved det, da. Og det er jo … men det er jo
politikk.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, men hvor det ligger – er det din business – kan du prøve å si ja eller nei?
Saksøker Søvde: ‘’Nei, det er ikke min business, nei.’’
03:15
Advokat Aursnes: ‘’OK, da ber jeg om at du fortsetter med kronologien, jeg … ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, da jeg var på kontoret til Erik Lunde, eiendomssjefen da, i mars 2015, så, så
fortalte han at han hadde store fullmakter til å makebytte. Men han var også klar på at det ikke var
noen forhandlinger da. Noe mere husker jeg ikke ifra … ifra det møtet.’’
Advokat Aursnes: ‘’Var det et langt møte, da? Fem timer? Fem minutter?
Saksøker Søvde: ‘’Nei, fem minutter – kanskje ti minutter på kontoret hans, jeg vet ikke.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. Og hva skjedde … var det neste som skjedde?’’
04:10
Saksøker Søvde: ‘’Jo, da kom jo varselet om planprogrammet og oppstart av områderegulering.
Og der tror jeg kanskje advokat Hjetland var litt unøyaktig når det gjelder planprogrammet, fordi et
planprogram er jo nødvendig når … når en reguleringsplan ikke er i henhold til kommuneplanen. Det
står litt om det i saksframlegget 5. september. Sånn at grunnen til at det var planprogram med
konsekvensutredning i 2015, det var fordi det forslaget, eller reguleringsplanen de ønska å lage, den
er i strid med gjeldende kommuneplan i Eidsvoll.’’
05:00
Saksøker Søvde: ‘’Og det var også noe av de … eller, sånn indirekte så sa jeg også det i innlegget, eller
innspillet, jeg hadde til – det var for så vidt innspill både til planprogrammet og
reguleringsplanarbeidet. Der jeg påpeker, først, at det burde vært gjort innafor kommuneplanen. Så
… ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Og hva fikk du vite da? Altså, det kom papirer i postkassa di – da sa de at ‘’’’nå er
planprogram under forberedelse ‘’’’ … ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og, vi er interessert i BU3, hvor mye informasjon fikk du?
06:00
Saksøker Søvde: ‘’Nei, det var ... det var lite arealbruksinformasjon i varselet. Det jeg merke meg var
at grensene for planprogrammet var ganske romslige i forhold til det som var forespeila i
lokaliseringssaken. Sånn at – det som var – de kartene som var i lokaliseringssaken, de var mye – det
var liksom mot sør … sørvest på området, inn mot eksisterende bebyggelse.‘’
Advokat Aursnes: ‘’Følger retten når du sier sør … ? ‘’
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Saksøker Søvde: ‘’Ja, den … nede til venstre da, for å si det som sakføreren vil ha det’’ [Det høres på
lydopptaket at Søvde ler].
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja’’
06:48
Saksøker Søvde: ‘’Men, jeg … de må jo trekke disse her områdegrensene et sted, så det var … det er
ikke noe problem at det var … var større. ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Og deretter, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Deretter var det … var det lite som hendte før høsten 2016, med de tre møtene i
hovedutvalget, som … som er gjort godt rede for allerede.’’
Advokat Aursnes: ‘’Merka du noe særlig til det?’’
Saksøker Søvde: ‘’Jeg fulgte jo med i lokalavisa. Jeg fulgte jo litt med på saksframlegg og vedtak om
det.’’
07:55
Advokat Aursnes: ‘’Men var det noen som snakka med deg om det? Ble du oppringt igjen, kanskje?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, ikke av … ikke av noen som dreiv med … jobba med den planen, nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, fortell videre!’’
Saksøker Søvde: ‘’Da … det er vel ikke egentlig så mye mer å si, eller tilføye om det som hendte i … ‘’
08:29
Advokat Aursnes: ‘’På dette tidspunktet, 2016-2017, disse fire ping-pong-vedtakene, begynte du å
gjøre deg opp noen mening om størrelser for mye som skulle … skulle bygges skole på av din
eiendom? Fikk du noen klarere … ’’
Saksøker Aursnes: ‘’Nei, det gikk jo frem og tilbake med hvilke arealer og flere forslag, noen større og
noen mindre. Og politikerne ville ha det mot vest, og så, administrasjonen ville ha det mot øst. Det er
jo … jeg fulgte jo med på den biten, men den er jo …’’
Advokat Aursnes: ‘’Men hadde du noe problem med ståa så langt da, det var?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, det var jo … det var jo i saken at det skulle – til slutt så … eller, i de siste
saksframleggene så var det jo krav om detaljregulering, og at … i saken var det jo i hvert fall skrivi da,
at det skulle justeres ned i detaljreguleringa.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
Saksøker Søvde: ‘’For meg var de planene greie i … saksgangen var grei på … så langt, da.’’
10:00
Advokat Aursnes: ‘’OK, fortsett!’’
Saksøker Søvde: ‘’I 2017 så vart jo planen vedtatt og innsigelsene kom. Og planen vart sendt til
Departementet – og det gikk jo jo ett år, til 20 desember … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Og den innsigelsen som kom da, hva gikk den ut på?’’
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Saksøker Søvde: ’’Det var … det var to … det er jo flere ting i den innsigelsen, da, men de to viktigste
det var at elevtallene var for høye i … i saken, og at det ikke var godt nok utreda alternative
lokaliseringer av nye Vilberg skole.’’
11:06
Advokat Aursnes: ‘’Du sa ‘’’’elevtall for høye’’’’ – mente du …?
Saksøker Søvde: ‘’Nei … Ja, arealene var for høye. Og det sto jo at elevtallsprognosene var for høye …
Nei! Nei, det var de ikke: det var arealtallene var større enn det elevtallprognosene tilsa.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og Fylkesmannen sa … hvilke tall hadde Fylkesmannen i innsigelsen sin?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, det var jo 40 dekar, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og hva var det Fylkesmannen mente om 40 dekar?’’
Saksøker Søvde: ‘’At det også var for høyt.’’
Advokat Aursnes: ‘’40 dekar var for mye.’’
11:56
Advokat Aursnes: ‘’Men når du eier arealet, og Øvrigheta, Fylkesmannen sier at det er gjort noe feil
der, at man … 40 dekar som man prøver å regulere er for mye, følte du behov for å gjøre noe da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, jeg har jo … som … hvis jeg har innspill til planarbeid og reguleringsplaner, eller
andre kommunale høringer, så teller det veldig mye mindre enn en innsigelse. Så, så lenge det var
innsigelse ifra Fylkesmannen, så så jeg ikke noen grunn til å ha et innspill eller klage på arealbruken,
nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hvordan … hvordan lå det an med detaljregulering på dette tidspunktet, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, det var jo tatt inn i reguleringsbestemmelsene i … på høsten 2016, og fortsatt …
det var i … og framover så var det med i områdereguleringsplanen for Vilberg.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, fortsett!’’
13:15
Saksøker Søvde: ‘’Ja, jeg … så … i, 20.12.2018 så kom jo stadfestelsesvedtaket fra KMD på
områdereguleringsplanen. Som godkjente planen, men fortsatte å nevne de kravene om å redusere
arealet i detaljreguleringa. Og at det var … ja, der og var det nevnt at det var brukt for høye
arealnormer for skolen. Så … ‘’
14:00
Advokat Aursnes: ‘’OK, da var vi i desember 2018 … ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, og da … da gikk det fortsatt noen måneder, til det var vel april – 11. eller 12.
april, det er forskjellig i papirene så jeg, så var … var jeg på et informasjonsmøte nede i Kommunen.
Advokat Aursnes: ‘’OK. Det var 12. … 12. april 2019?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, fortell om det møtet!’’
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15:00
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hva slags møte var det? Og hvorfor var du der?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det var innkalt som informasjonsmøte. Det var jeg, og så sakfører Aursnes. Fra
Kommunen møtte daværende eiendomssjef Erik Lunde, Kommunens advokat Stine Jarslett, Åse
Haukås Holseter ifra Kommunen og prosjektleder Lars Prestegård – han var der bare et kvarter, for
han hadde noen andre … andre møter.’’
Saksøker Søvde: ‘’Det var et ganske utrivelig møte. Der eiendomssjef Lunde sa at han ville ha ‘’’’alt
som var rødt’’’’. Og når jeg spurte om de ikke skulle detaljregulere, sånn som ministeren hadde krevd,
så svarte han at ‘’’’nei, det var bare et råd’’’’, og det ville dom ikke gjøre … først.’’
16:15
Advokat Aursnes: ‘’Hva var svaret på det spørsmålet, sa du?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det var … det var bare et råd – og de skulle ikke detaljregulere før de skulle
ekspropriere.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og hvem var det som sa det?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det var Erik Lunde - eiendomssjef Erik Lunde – daværende eiendomssjef Erik
Lunde.’’
Saksøker Søvde: ‘’Og på … på spørsmålet om detaljreguleringa, da, så svarte han at det var – det
skulle være en del av totalentreprisen, så det … det var det entreprenøren som skulle gjøre.’’
17:00
Advokat Aursnes: ‘’Totalentreprenøren skulle detaljregulere?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, eller … ja, jeg kan komme tilbake til det.’’
Saksøker Søvde: ‘’Og han, Kommunen – det var vel Stine Jarslett tror jeg … mener jeg å huske … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Advokat Jarslett?’’
Saksøker Søvde: ‘’… spurte om jeg ikke ville være med på en felles takst på området. Noe jeg sa nei til.
Og så fortalte Erik Lunde, og Jarslett, fortalte da at det her var … påregnelig bruk for det arealet, det
var kornproduksjon. Og jeg har i ettertid fått kjeft fra sakføreren, for jeg svarte ‘’’’er de dommere
også?’’’’ ‘’.
18:00
Advokat Aursnes: ‘’Men var det … var det Lunde eller Jarslett som sa det til deg?’’
Saksøker Søvde: ‘’De sa det begge.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
Saksøker Søvde: ‘’Liksom omhverandre.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK’’
Saksøker Søvde: ‘’Eller, det kan ha vært Lunde som sa det først, og så Jarslett støtta det, da.’’
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18:18
Advokat Aursnes: ‘’OK – sa de noe mer om det? Sa de hvor de hadde den informasjonen fra?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK – hva sa du til det, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, det var jo da jeg sa ‘’’’Er de dommere og, nå?’’’’ ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, OK. Fortell videre!’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, det er det jeg husker fra det møtet. Så … nei, da gikk jo … på slutten av 2019 så
ble det … ‘’
19:18
Advokat Aursnes: ‘’Men, i det møtet – hvis du ellers er ferdig med det …’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Informasjonsmøtet 12. april 2019. Var det noe snakk om makebytte?’’
19:30
Saksøker Søvde: ‘’Ja, det … . Jeg spurte om det var noen mulighet for å makebytte Vilberg skole – den
eksisterende Vilberg skole.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og det … når du sier makebytte … det vil si at Kommunen får arealer hos deg, og
du får Gamle Vilberg, skoletomta?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, det er makebytte, ja.’’
20:00
Advokat Aursnes: ‘’OK’’
Saksøker Søvde: ‘’Men det var ikke mulig, for Kommunen hadde andre planer for den tomta.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, da kan du fortsette!’’
Advokat Aursnes: ‘’Vent! Står det i referatet? Er det vist til det senere i Kommunens …? Fremgår det
av Kommunens papirer? Så vidt du vet? At du foreslo det? Eller ba om det tilbudet, da, i det møtet?’’
Saksøker Søvde. ‘’Nei, jeg har ikke sett det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, da kan du fortsette!’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja. Da … etter det som er blitt kalt ‘’’’forhandlinger’’’’, men … disse tilbudene og …
som vart sendt, så gikk jo da saken til kommunestyret, der kommunestyret vedtok ekspropriasjon
10. desember 2019.’’
21:10
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Saksøker Søvde: ‘’Og så var det i februar 2020, så fikk jeg en mail fra en nabo som driver som … litt
sånn med gravemaskin og sånn, han sendte meg en link til Doffin med utlysninga for ny …
totalentreprisen for ny Vilberg skole. Og i utlysninga der ligger det … står det i kravsspesifikasjonen at
totalentreprisen skal … inneholder da krav om at oppstart av detaljreguleringsarbeid for skolen skal
skje før 01.11.2020, og det er krav om å sende inn … sende inn til førstegangsbehandling innen
15. mars 2021.’’
Advokat Aursnes: ‘’01.11.2020’’
Saksøker Søvde: ‘’Det var krav om oppstart av detaljregulering.’’
Saksøker Søvde: ‘’01.11.2020 – det var kravet om å varsle oppstart.’’
Saksøker Søvde: ‘’Så … ja, vi kom jo inn på den detaljreguleringen tidligere i dag, så. Men så var jo da
… klagebehandlinga var jo oppe i formannskapet og kommunestyret i mars 2020.’’
23:06
Advokat Aursnes: ‘’Men, nå avbryter jeg mye her, men: Den første behandlingen av ekspropriasjon av
dine arealer, i formannskapet og i kommunestyret, var du tilstede i de to møtene?
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Var jeg der også?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
23:30
Advokat Aursnes: ‘’Kan du si hva politikerne, da de … da de debatterte det spørsmålet om
ekspropriasjonen, hva var temaene deres?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det … politikerne er mer opptatt av lokaliseringsspørsmålet. Så det var
lokaliseringen av Vilberg skole som vart diskutert da.’’
24:00
Advokat Aursnes: ‘’Men var det … ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Jeg veit ikke om … hvis Kommunen hadde gitt klagen medhold, så veit jeg ikke om
det innebærer, egentlig, at den må lokaliseres et annet sted. Jeg kan ikke helt skjønne det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men hvorfor skulle det ha noe med saken å gjøre? Er ikke det noe helt annet, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det er jo det jeg ikke skjønner, men om det er administrasjonen eller politikerne
som er av den oppfatningen, det veit ikke jeg.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. Spørsmålet om Trolldalen eller Tynsåk – har det noe med klagen din å gjøre?
Saksøker Søvde: ‘’Nei, ikke sånn jeg ser det.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
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24:50
Saksøker Søvde: ‘’Ja altså … da i mars så vart jo ekspropriasjonen … eller klagen, avvist, da. Og sendt
til Fylkesmannen for avgjørelse, og etterhvert videre til KMD. Og vi fikk jo vedtaket som er … som er
oppe her. Og jeg vil vel kanskje si at jeg ikke er den rette til å fortelle så mye om det. Nå er saken hos
advokatene.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men jeg vil litt tilbake igjen. Den klagebehandlingen – kommunestyremøtet
10. mars 2020, da sa du at du var tilstede. Var jeg tilstede der?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og nå kommer et ledende spørsmål: Var det noen i dette kommunestyremøtet, i
den debatten som vi har spilt deler av, som sa noe som helst overhodet om størrelsen på arealene på
Tynsåk?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ikke som jeg husker.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. OK, da kan du bare fortsette hvis du vil.’’
26:30
Saksøker Søvde: ‘’Ja, jeg har lyst til å si litt om detaljreguleringa. Og det at den ikke skjer, da. I hele …
nesten i alle sakspapirene her så står det at det haster sånn med å bygge Vilberg skole. Det var anført
av motparten også, her, så vidt jeg husker. ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Men, det kravet om detaljregulering, det kom jo i … på høsten 2016. Og en
detaljregulering den … den kan jo startes når som helst – den kan jo varsles når som helst. Det er ikke
noe krav om at en detaljregulering må behandles innen så og så mange måneder eller noe sånn. Sånn
at for meg er det veldig rart at Kommunen ikke har starta å detaljregulere ennå.’’
Advokat Aursnes: ‘’Har du fått varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering på BU3?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’Er du helt sikker på det?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, jeg er helt sikker.’’
Advokat Aursnes: ‘’Da kan du bare fortsette!’’
28:00
Saksøker Søvde: ‘’Jeg skjønner ikke at det er noen gode grunner til å ikke ha starta den
detaljreguleringa hvis det haster å bygge skolen. Fordi den … den kunne jo pågått hele tida mens vi
sitter her, den. Den kunne jo ha vært påbegynt til og med før områdereguleringsplanen var vedtatt.
Den kunne i hvert fall vært påbegynt før den var godkjent av KMD. Jeg ser ikke … jeg ser ikke at
Eidsvoll kommune har noen gode grunner til å ikke ha starta detaljreguleringa ennå.’’
28:48
29:00
Advokat Aursnes: ‘’Jeg tror bare du kan snakke så mye du vil selv om folk skriver, altså.’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, nei, men … ‘’
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Advokat Aursnes: ‘’Burde … har du noe du vil si akkurat nå? Kan jeg fortsette? … ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Nei.’’
29:28
Advokat Aursnes: ‘’Burde du … er det din … har du gjort noe feil som har gjort at dette har kommet så
langt? Burde du ha hivd deg rundt og påklaget områdereguleringen?’’
Saksøker Søvde: ‘’Den områdereguleringsplanen den hadde jo ganske klar innsigelse; jeg ser ikke at …
at noe innspill fra meg eller klage fra meg kunne gjort så stor forskjell. Hvis jeg skulle gjort noe, så
måtte det vært å angripe stadfestelsesvedtaket av områdereguleringsplanen, men for meg er det
ganske stor forskjell …’’
Advokat Aursnes: ‘’Hva er det som er galt med det, da?’’
30:20
Saksøker Søvde: ‘’Hvis retten skulle komme til at det er det jeg burde ha gjort, så kan jeg forklare
hvorfor jeg ikke gjør det. Og det er fordi en områdereguleringsplan, den sier jo ikke noe om
eiendomsretten. Det er jo ekspropriasjonsvedtaket som … som gjør at jeg mister eiendommen. Og det
er jo kostbare prosesser dette her, så … så for meg er det utenkelig å angripe en reguleringsplan i
retten.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det standpunktet, hadde det noe å gjøre med at store områder,
reguleringsplanens 4.9 og 2.1, at de skulle detaljreguleres?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, det er uavhengig av det. Det er bare … hvis noen vil ekspropriere, da kan jeg
sette inn ressurser på det; hvis det er en reguleringsplan, så endrer ikke det eiendomsforholda.’’
31:30
Advokat Aursnes: ‘’Er BU3 ferdigregulert i dag?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, det mener jo jeg, da, at den ikke er.’’
Saksøker Søvde: ‘’Men den kunne ha vært det, hvis de hadde starta når kravet om detaljregulering
kom inn.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det står i saksdokumentene om forhandlinger. Har du … har du forhandlet noe
særlig med Kommunen om å slutte å være eier av arealer på Tønsaker?’’
Saksøker Søvde: ‘’Jeg mener ikke det, da, men det er kanskje et definisjonsspørsmål, på hva
forhandlinger er.’’
Advokat Aursnes: ‘’Har det vært andre møter som du ikke har fortalt om? Eller andre … ?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det er de to breva fra advokatkontoret Mageli. Med noe tilbud … ‘’.
Advokat Aursnes: ‘’Og så var det jo møte 12. april … ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Ja – ja det, ja … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Var ikke det forhandlinger, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det var … ja, det kan kanskje kalles forhandlinger, ja.’’
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32:45
Advokat Aursnes: ‘’Var det … var det forhandlinger da daværende eiendomssjef Lunde ringte deg på
telefonen i mars 2015, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, det var … der var han enig – det var ikke forhandlinger.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det var ikke forhandlinger.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men da du stakk innom kontoret hans uka etter, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei. Nei, det var ikke forhandlinger.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men du sa at han sa at ‘’’’’du kan ikke forhandle nå – skal ikke forhandle nå’’. Sa
han noe om når du kunne forhandle?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja. Er … det er jo plundrete med rettsak og forsinkelse på skole og sånn – har du
vær vanskelig her, eller? Hvorfor tok du ikke det tilbudet på 1,8 millioner?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det er altfor lavt og det er altfor store arealer dom vil ha.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
Advokat Aursnes: ‘’Er det noe jeg ikke har spurt om som du ønsker å forklare deg om?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ett spørsmål til er: Dette bruket ditt består av flere gårder, men denne gården som
[uoppfattelig] 18/1, 2, 3 og 4, når kom den i familiens … din families eie?’’
34:05
Saksøker Søvde: ‘’Det var rundt 1900.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. Hvis du har noe du vil si som jeg ikke har spurt om, så ta det nå!’’
Advokat Aursnes: ‘’Ellers tenkte jeg jeg kanskje kunne gjøre det litt kortere enn jeg hadde tenkt, for …
med tanke på Bakkehaug og … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’ … og Aarvik nevnte også at … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og så kan vi heller kanskje få to minutter hvis det er noe spesielt … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Har du noen spørsmål, Hjetland?’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, bare et par.’’
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34:40
Advokat Hjetland: ‘’Vent litt da … med den rettsaken her, hva er på en måte viktig for deg å oppnå?
Altså, hvis du får dom for ugyldighet, da, av stadfestelsesvedtaket … hva er … hva er på en måte … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Unnskyld, det kan du ikke få, det har vi jo ikke bedt om dom for.’’
Advokat Hjetland: ‘’Nei, for de 10 730, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK’’
Saksøker Søvde: ‘’Det … det er jo størrelsen på arealet, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Hva … ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Jeg kan også si at det har vi ikke … det har ikke vært nevnt. I det som kalles
forhandlinger i brevene, så er det jo … arealet er ikke vært forhandla, i den grad noe har blitt
forhandla, da.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, de 10 730? Altså … fra det mer til det mindre, da, ja.‘’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, eller hva … ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Har det noe å si for … for bruket ditt, altså jordbruket, de ti dekarene du vet, da?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, jeg … det her er ikke noe spørsmål om jordbruket. Det her er spørsmål om
areal som grenser til en stor og ny og flott skole – så det er jo veldig verdifulle arealer.’’
Advokat Hjetland: ‘’Men, for sånn, kort sagt så vil jo, altså, hvis ekspropriasjonsvedtaket står seg som
gyldig, da, så skal det jo da holdes et skjønn hvis dere ikke blir enig … i en skjønnssak … og der vil du jo
kunne kreve erstatning fastsatt etter … utnyttelse av arealene til tomt og ikke til … til, altså, kornjord,
kan du oppnå noe ytterligere gjennom den saken her?
Saksøker Søvde: ‘’Ja, og det er … det er jo regnestykker, da … eller sannsynligheter. En skole vil … vil
veldig lett ha en marginalpris som er lav. Sånn at de, hvis de får igjennom de ekstra arealene, så blir
marginalprisen på de ekstra arealene sannsynligvis lavere enn … enn kjerneområdet.’’
Saksøker Søvde: ‘’Og det er også åpenbart at de … de arealene har veldig stor verdi, fordi de ligger
inntil skolen. Sånn at det er … det er arealet her som er det store. Og verdien av de arealene den er
større, sannsynligvis da, enn et skjønn vil komme til.’’
Saksøker Søvde: ‘’Jeg vet ikke helt om det var skjønt’’.
Advokat Aursnes: ‘’Bare sånn teknisk, at i prinsippet så skal du henvende deg til retten, ikke til den
som stiller spørsmål.’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, jeg prøver det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og hvis du bruker faguttrykk fra økonomi, så kan du vurdere selv om du ønsker å
sjekke at de er kjent, av den du snakker til da – eller de du snakker til.’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
38:00
Advokat Hjetland: ‘’Har du noen formening om hvilke … ja … ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Kan … jeg kan … ‘’
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Advokat Hjetland: ‘’Ja, nei, hvis du vil utdype det, så gjør det gjerne.’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja, det er bare … det er et punkt til på det, og det er at … at det er veldig vanskelig å
oppnå markedspris i et skjønn, da. Sånn at prisen er sannsynligvis lavere enn … enn markedspris.‘’
38:20
Advokat Hjetland: ‘’Så hensikten er å flytte de ti dekarene drøyt da, ut av skjønnssaken nær sagt, for å
… ‘’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’ … sitte med dem og kunne selge tomter selv, eller, ja?’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Hvis kommunen hadde tilbudt deg 45 millioner for de 52 dekarene, i forbindelse
med forhandlingene eller circa … du kan godt la være å kalle det forhandlinger, det, det er
[uoppfattelig] mitt spørsmål – ville du takket ja til det?’’
Saksøker Søvde: ‘’Det har jeg ikke lyst til å svare på.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det er riktig … det er riktig svar!’’
Saksøker Søvde: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’[uoppfattelig] plikter [uoppfattelig] å svare på det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Om hypoteser?’’
Advokat Hjetland: ‘’Han er jo … han avgir partsforklaring, da må du være stille.’’
Advokat Aursnes: ‘’Skal han bli forpliktet til å avgi svar på hypotetiske spørsmål? Om noe som ikke
har skjedd?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det er et faktisk spørsmål, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, det har ikke skjedd. Han har ikke blitt tilbudt 45 millioner for dette her. Det er
et hypotetisk spørsmål.’’
Dommerfullmektig Aakrann: [Uoppfattelig].
Advokat Hjetland: ‘’Jeg kan omformulere meg til … til …ville … hva mener du, 45 millioner er vel det
neddiskonterte beløpet som kommer fra din sakkyndiges vurdering av verdien, ville … synes … er det
en riktig vurdering av arealprisen, slik du ser det?’’
39:40
Saksøker Søvde: ‘’Jeg kan … den … den taksten virker jo for så vidt grei, men den er nok litt for lav. Og,
grunnen til det er … er to ting: Det ene det er at det er en takst som er lagd for … for et skjønn.’’
Saksøker Søvde: ‘’Den andre grunnen er at den er et halvt år gammal. For noen måneder sia var det
omsatt en teltleir i Eidsvoll, på Myrer – Myrer som kanskje er en kilometer vestover ifra stasjonen. Der
solgte Statens vegvesen en tomt til en eiendoms … et eiendomsfirma. Den tomta var på 8,3 mål og
prisen var 16 millioner. Så … så en teltleir, som i praksis er en tomt – utbyggingstomt, gikk da for
hundreog … si 2000 kroner kvadratmeteren, mens taksten som er levert, den er på 850, eller hva det
var, neddiskontert.’’
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41:00
Saksøker Søvde: ‘’Så jeg kan … jeg kan også si noe generelt om det du spør om. Og det er at, i denne
situasjonen med skjønn da, så er det jo Kommunen, eller den som eksproprierer – eksproprianten har
en pris og ekspropriaten har en annen pris og så kommer skjønnet til noe … til noe. Men i
forhandlingene så er jo … er det jo en sånn risikovurdering, der jeg må vurdere – kommer … får jeg et
veldig bra skjønn med veldig flinke folk som ser at det er høy pris på eiendom i dag? Eller får jeg en
dårlig … en dårlig gjeng? Og da må jeg vurdere risikoen for at jeg får fem, eller 1,7 da, som taksten til
Kommunen er, mot taksten min – eller kanskje … kanskje den endres.’’
42:07
Saksøker Søvde: ‘’Sånn at det … I forhandlinger så vil det alltid være lurt å vurdere lavere pris enn
man mener det er verdt. Men grunnen til at jeg ikke vil si noe om det her, er fordi at den … . Nå har
ikke Kommunen egentlig forhandla, da, men …. men hvis de skulle gjøre det, så er det uheldig om de
veit mitt standpunkt på det her, da … på grunn av … for forhandlingene.’’
Advokat Hjetland: ‘’Du trenger ikke grave mer i det, for min del i hvert fall.’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei.’’
Advokat Hjetland: ‘’Yes. Da har ikke jeg flere spørsmål.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei, jeg tror ikke jeg har noen spørsmål heller.’’
Advokat Aursnes: ‘’Administrator, jeg vil gjerne stille ett spørsmål.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
43:00
Advokat Aursnes: ‘’Du er jo matematiker, disse … du mener at beløpet fra Johan Berg, som har
taksert … Berg-Svendsen som har taksert, at det tallet på førtifem millioner trehundretusen, plussminus, at det er lavt. Og glem det med at markedet er i bevegelse, men er, altså for det tidspunktet
uttalelsen gjelder, mener du at en grunn til at det tallet er for lavt er hvordan man har neddiskontert
fra 102 millioner?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei det … den neddiskonteringa den er helt standard i … i skjønn. Nå har det jo vist
seg at verdistigningen på eiendom har vært mye høyere enn den neddiskonteringen, egentlig. Men
det som … det er kanskje en ting som er spesielt lavt ved den … den taksten, og det er utnyttelsen av
eiendommen. I de planene som har vært nevnt her, i nasjonal transportplan og i regional
transportplan, så er det forutsatt at bygging på fulldyrka jord, eller, på landbruksjord, hvis det skal
tillates så må det være høy utnytting. Men taksten har en ganske, veldig, moderat utnyttelsesgrad.
Sånn at jeg ser ikke helt at den er riktig når det gjelder utnyttelsesgraden, hvis det … ‘’
44:56
Advokat Aursnes: ‘’Men har du leid inn en dårlig fagmann, da eller?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, men det var som jeg sa: den er … den er tilpassa skjønnsretten. For
skjønnsretten vil synes den er veldig bra, sånn at da er det mindre risiko for at … at skjønnsretten
setter det lavere.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK … OK, takk!’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
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Advokat Aursnes: ‘’Hvis du ikke har noe mere?’’
Saksøker Søvde: ‘’Nei, da skrur jeg av her, jeg.’’
45:29
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TRANSKRIPSJON:

Lokalpolitiker og politisk skribent Knut Bakkehaugs vitnemål til Oslo tingrett
onsdag 14. april 2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

Lokalpolitiker Bakkehaug forklarte seg direkte for retten fra klokken 13:40 til 14:45 på andre
rettsdag.
00:00
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Velkommen. Da skal jeg bare begynne med dine personopplysninger og
ditt fulle navn, hva er det?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Knut Bakkehaug.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Din fødselsdato?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’7. februar 1966.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Og din adresse?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Siggerudhagan 142 C, 2080 Eidsvoll.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Siggerhagan?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Siggerud…’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’ …hagan. Siggerud som i Oslo.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Og hvilke nummer, sa du?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’142 C.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Og ditt yrke?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Jeg er rådgiver i NAV – utdannet jurist.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Du har ikke noen annen tilknytning til noen av partene i denne saken?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, det har jeg ikke.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, som du sikkert er kjent med, så er det nå slik at når du skal forklare
deg for retten så er det viktig at du snakker sant og at du gir uttrykk for tvil dersom det er noe du er
usikker på eller du ikke husker og at du ikke holder tilbake opplysninger som du skjønner har
betydning for saken og slik at det er straffbart å bevisst gi en uriktig forklaring for retten. Før du kan
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forklare deg så må du avgi en forsikring, og forsikrer du å si den rene og fulle sannhet uten å legge
skjul på noe, så gjentar du etter meg: Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Takk, da kan du sette deg. [uoppfattelig] stille deg spørsmål.’’
01:30
Advokat Aursnes: ‘’Ja. Kan du fortelle litt om hvordan det har seg at du vet så mye om denne lange
prosessen – hva som har vært din rolle i forskjellige styrer og forskjellige … organer, da – hvor du har
vært på cirka hvilke tidspunkter? Og litt om … på en måte … hvordan har det seg at du drar på private
befaringer og så videre – om det engasjementet ditt der, da.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Er det lyd i detta?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Vi … vi hører deg fint uten.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’OK, helt i orden.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Hvorfor det? Jo, jeg er politisk interessert, og jeg meldte meg inn i Venstre
i ’95. Sto på lista til Venstre i ’95, ’99 og ’03 uten å bli valgt, og ble valgt inn i kommunestyret i 2007.
Det var Venstres første representant i kommunestyret siden før jeg begynte med detta.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Som venstrepolitiker så er man jo interessert i skole, og i Eidsvoll så er det
sånn at det er mye rart med skolen, men i tillegg så er det veldig mye gærent med den infrastrukturen
vi har, altså skolebyggene. Det er gjort mye siden 2007, men det er ikke alt som da er ferdig. Så det
var vel egentlig bakgrunnen for det, og så er det litt sånn at jeg er litt sånn … jeg tenker at hvis jeg
skal drive med politikk så må jeg engasjere meg i politikk, og da må jeg vite ting.’’
03:05
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og det er jo sånn at … denne saken, jeg tror at saksutdraget ditt er på
1600 sider eller noe sånn – jeg har nå sett deler av det. Jeg har … mye dokumenter kjenner jeg fra før
– kjenner jeg igjen, og andre har jeg nok ikke sett. I forbindelse med det med denne konkrete skolen –
første gang jeg ble oppmerksom på det, helt tilbake til 2008 … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg skal ikke avbryte deg for mye, men kan du si litt om det generelle? Altså …
hvorfor er du på privat befaring på Styri?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det er rett og slett fordi at jeg vil vite. Og jeg har behov for å sjekke ting
selv, fordi at jeg ser at det er, jeg kan komme tilbake til noen eksempler hvor faktisk det som står i
dokumentasjonen er feil. Det er rett og slett ikke riktig.’’
03:54
Advokat Aursnes: ‘’Men den private befaringen din på Styri, var det i forbindelse med denne
ekspropriasjonssaken?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, men ikke bare den, heller.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hva annet, da?’’
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Blant annet dette med … ja det er jo i og for seg en … ja det det ble jo
liknende ekspropriasjon, men det var en rettslig konflikt over et mindre areal på Styri. I og for seg med
samme parter [Det høres på lydopptaket at Bakkehaug ler.] - delvis. Så, det var et byggefelt hvor man
… Kommunen … ja, de gjorde vel egentlig en feil. De satte i gang … tillot å sette i gang bygging i strid
med den rekkefølgebestemmelsen de selv hadde vedtatt.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og da ble det mye krangel og styr, og … ja, det var litt trist. Jeg fulgte
veldig nøye med på det – jeg fulgte veldig nøye med også på denne utbyggeren, fordi at han er en …
ja, hva skal vi si … kjent størrelse. Det har gitt meg mye informasjon knytta til skolen også.’’
04:43
Advokat Aursnes: ‘’Men før du kommer til skolen – vi tar det etterpå … ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Hvorfor tar du bilde av en traktor på Tønsaker og … sånn at det bildet lander i
avisen?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: [Det høres på lydopptaket at Bakkehaug ler] ‘’Ja, den ja! Det er en artig
sak. Dette er jo et område … altså, denne skoletomta som nå de ønsker å ekspropriere, den er på en
tykk marin avsetning. Altså, reelt sett så er det silt og leire – dom har vel ikke finni noe annet heller, i
boringene sine. På skrå, tversover skolen så … helt tilfeldig så oppdager jeg det at en eller annen har
prøvd å pløye litt – og da står traktoren helt nedi, han får den altså ikke opp.’’
05:27
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Underforstått: det er ikke sikkert at … det går sikkert an å bygge i
området, men det er utfordrende å bygge i området. Og derfor så synes jeg det er artig å illustrere
det ved å ta bilde av det – påpeke at dette er hundre meter fra der flerbrukshallen antakeligvis vil bli
plassert, dersom dette blir gjennomført.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men, har du vært på befaring der?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, jeg kjørte forbi.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, men driver du noe rådgivingsvirksomhet overfor lokalavisen, om juss?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, men … i utgangspunktet så hender det at jeg forteller journalisten,
fordi vi har en relativt passiv avis, slik at jeg har fortalt, det har jeg fortalt før også, at det har blitt slik
… at det har blitt en rettssak over lovligheten av ekspropriasjonen. Det har jeg informert avisen om.
Det var jeg som fant ut dette først. Jeg snoket rundt på Departementenes postliste – det er mye rart
man kan gjøre [Det høres på lydopptaket at lokalpolitiker Bakkehaug ler], så jeg fant jo det der, jeg.
Og det jeg har jo gitt Rødfoss, som er redaktør, informasjon om. På samme måten som Rødfoss har
fått vite gjentatt informasjon om at rettssaken går disse tre dagene, altså 13., 14., 15. og 16, og at
jeg skal vitne. Så det har Rødfoss fått vite i dag.’’
06:42
Advokat Aursnes: ‘’OK. Har du vært … har du fulgt møter i politiske organer over lang tid, hvor du ikke
selv har vært innvalgt?’’
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja. Venstre er et lite parti, og nå er det kanskje enda mindre for nå er det
jo ingen fra Venstre innvalgt i noe politisk organ i Eidsvoll, på grunn av siste valg. Men, når jeg satt
der så var det sånn at når man kom inn i kommunestyret med en representant, så kunne man få et
medlemskap i ett hovedutvalg, ved å samarbeide om det – og det hadde vi stort sett. Og det prøvde
vi, det lille partiet Venstre, å dele på. Det vil si at jeg satt etter hvert ikke i noe hovedutvalg i det hele
tatt.’’
07:25
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Eidsvoll styres, eller har – nå er det vel blitt noe mer moderat, men særlig
forrige fireårsperiode ble Kommunen styrt fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø. Så da fulgte jeg
rimelig konsekvent med på møtene – møtte opp og hørte hva de sa. Og så har jeg fulgt med på stort
sett kommunestyremøtene – etter at jeg da falt ut av Kommunestyret så har jeg allikevel vært på de.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Men nå er det jo litt mer tricky da, for det er jo restriksjoner – korona og
sånt. Og det har vært litt ymse i forhold til om de har klart å streame det de skal. Nå ble det vel gitt et
unntak i forhold til loven, på det. Den datoen tror jeg har gått ut, så nå tror jeg egentlig de er forplikta
til å gjøre dette, men OK. Så jeg har fulgt med på det – av politisk interesse, rett og slett.’’
08:10
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Jeg har sitti og fulgt med på, for du kan jo se på … på … på sakslista – er
det noe interessant som kommer her, er det noe du interesserer … er det noe du tenker at du kan
uttale deg om? Er det noe du har behov for å forklare? Det er vel litt sånn at jeg tror egentlig, det er
vel kanskje litt storkjefte sagt, men min oppfatning av politikerens rolle er nok noe annerledes enn en
del politikere i Eidsvoll. Noen synes å være av den oppfatning at politikk handler om å skaffe et flertall
og fatte et vedtak. De har ikke noe ansvar for å forklare, overfor velgerne eller ut i pressen eller hva
det er, hvorfor. Hva er begrunnelsen? Hvorfor gjorde jeg dette? Hvorfor er alternativet feil?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det har jeg brukt veldig mye tid på, slik at hvis man hadde gjort søk på
Eidsvoll Blad, så ville man antakeligvis ha sett at jeg … Jeg tviler på at det er noen som har flere
innlegg i den avisen, med mulig unntak for Halvorsen – han står nevnt i saksutdraget han også, en
privatperson, enn meg. Om ganske mange temaer, blant annet dette.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ett siste spørsmål til bakgrunn: har du som en slags hobby å gjete postlista i
Eidsvoll kommune?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Helt korrekt – og det er interessant.’’
09:24
Advokat Aursnes: ‘’Og så ber jeg deg om å fortelle … du vet jo mye om hva … hva vi vil vite og du har
jo vært på kontoret mitt og snakket i timevis, så kan du ikke bare fortelle … det vi vil vite? ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det du vil vite.’’ [Det høres på lydopptaket at lokalpolitiker Bakkehaug
ler]. ‘’Ja, hva skal vi si?
Advokat Hjetland: ‘’Bare sånn før den… bare sånn praktisk til driftsplanen så er det satt av tyve
minutter til dette vitnet.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men nå skar vi inn på Søvde da, så da tror jeg det skal gå, altså.’’
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Advokat Hjetland: ‘’Ja-ja, ja jeg bare minner om det [uoppfattelig] være tid til hvis jeg har noen
spørsmål og retten også’’ [uoppfattelig]
Advokat Aursnes: ‘’Ja, ja.’’
09:53
Advokat Aursnes: ‘’Kan du ikke begynne i hvert fall, da, og så … ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Overordnet så er nok jeg av den oppfatning at saken delvis i perioder ikke
er tilstrekkelig opplyst fra Kommunens side, overfor politikerne. En del politikere har nok ikke vært
særlig interessert i å finne det ut heller, men … men det er en god del sånne ting, som du kan lure på
hvorfor man ikke fikk, og hvorfor man fikk det over bordet og hvorfor det ikke er ført i postliste og
hvorfor du ikke kan finne igjen på sakene i ettertid. Det er en del sånne episoder, slik at det er den helt
overordnede greia.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Så skal det sies at, til saken, og jeg kan være helt, helt ærlig på: Jeg mener
at dette tiltaket skulle ikke ha vært gjennomført i det hele tatt. Slik at uansett så er ikke vi
nødvendigvis helt enige her. Jeg kan ikke se noen tung grunn til at man skulle fatte vedtak om å
bygge skole på dette jordet.’’
10:49
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Saken begynner egentlig med et skolestrukturutvalg som peker på en
annen tomt, som ikke er et jorde. Det er et enstemmig skolestrukturutvalg, hvor alle partiene var
med. Det var det en hensikt i. Forrige rådmann Brynhild Hovde, jeg sa til henne før opprettelsen: ‘’’’Nå
tar du med alle partiene, for nå binder du partiene til masten slik at dette spørsmålet blir avgjort. ‘’’’
OK. Så vedtok man Kommunens arealplan - det vedtok man andre tirsdag i mars 2015. Det har noe
med systematikken som gjør at jeg kan si det så presist. Så går det nøyaktig fem uker, for det har litt
med når tirsdager faller, så vedtar man å bygge skole på Tynsåkjordet – i strid med Kommunens egen
arealplan. Hva som har foregått imellom der kan man nesten lure på – man tar altså rotta på egen
arealplan, fem uker gammel, pluss et samlet skolestrukturutvalg.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Hvis du leser saksframlegget til Rådmannen den gangen, april 2015, så vil
du se at det gis en klar advarsel mot alternativet som vi nå har egentlig en vurdering av lovligheten
for å ekspropriere og hvor mye areal man kan ekspropriere. For der står det nemlig, at det advares
mot tidsbruken knyttet til innsigelse. Det står også at det vil være nødvendig å erverve grunnen, i
verste fall med ekspropriasjon. Jeg husker ikke hvordan det er formulert, men det står faktisk da i
april ’15. Dette bryr ikke kommunestyret seg noe om – de skal bygge campus i Eidsvoll og få et
sammenhengende skoleområde – med barneskole og ungdomsskole og videregående skole.’’
12:30
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og så får man da disse rundene med innsigelser fram og tilbake.
Rådmannen hadde egentlig i ’15 anbefalt å bygge på den gamle skolen, fordi at han hadde opsjon på
ei større tomt som lå rett ved siden av. OK. Så når vi kommer til disse innsigelsene, så er det mye fram
og tilbake, og det er mye fram og tilbake rundt arealets størrelse. Det deltok jeg egentlig ikke på,
fordi at det var ikke kommunestyret som drev med detta – det drev formannskapet og … og
hovedutvalg med.’’
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og på det tidspunktet, så langt tilbake i tid, så var jeg sjeldent på de
møtene hvis jeg ikke var innkalt. Våren ’17, når Fylkesmannen gir tydelig uttrykk for at ‘’’’jeg kommer
ikke til å gi meg’’’’, da forsøker Rådmannen … Rådmannen innstiller faktisk på at de skal kaste korta:
Bygg på den tomta som er regulert, selv om det ikke er i henhold til regional areal- og transportplan.
Rett og slett fordi den er regulert før desember ’15, tror jeg – det er skjæringstidspunktet her.
Underforstått: Det ville ikke være mulig for Fylkesmannen å gi innsigelse på det alternativet. Det gjør
Rådmannen fordi han begynner å få dårlig tid i forhold til elevtallet og kapasitet på den gamle skolen.
Det gjør han da i juni – jeg tror … jeg tror det er siste møte før ferien 2017, sier han det der.’’
13:50
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Dette vil ikke kommunestyret ha noe av. De vedtar fortsatt skole på
Tynsåkjordet, de. Og fortsetter da denne … denne settingen, som ender i Departementets vedtak 20.
desember 2018, etter ærbødig hukommelse. Det er et vedtak, og her er det ikke gitt at han er enig
med meg, men jeg kan jo si hva jeg mener. Jeg mener egentlig at det vedtaket er … grensen til
ugyldig. Fordi begrunnelsen er, det står … dette er egentlig ganske mange sider med å forklare
hvorfor man ikke skal gjøre det her.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og så ender det opp med at Meland sier at ‘’’’Nei, vi kan tillate dette
likevel, fordi det haster.’’’’ Det er egentlig … hele begrunnelsen for å tillate tiltaket er at det haster.
Jeg er i tvil om det er en rettslig gangbar begrunnelse for å bygge ned 52 dekar dyrke mark av
ypperste klasse – det er i hvertfall … store deler av det er vurdert sånn … klassifisering. OK, det haster
– det er det en gjør. Jeg mener i utgangspunktet at det er en høyst tvilsom begrunnelse, for jeg mener
at det er ikke vurderingstemaet. Det er det første Det andre er: Premisset bygger på at andre
varianter, alternativer vil ta lengre tid. Det har man ikke dekning for.’’
15:11
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og hvis man ser på seinere beskrivelser av framdrift for blant annet
alternativ Trolldalen, så ser man at i ettertid … at det uansett ville vært feil. Det ville ha gått fortere,
hadde man 20. desember 2018 ombestemt seg og bygd i Trolldalen, ut i fra det som … Kommunens
egen beskrivelse av framdrift, så ville man ha vært ferdig før. Selv om man hadde fått
Departementets brev, men godkjennelse, så ville man likevel ha vært raskere ferdig i Trolldalen, enn
det man er på Tynsåkjordet.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Her har politikerne hatt en merkelig oppfatning. Jeg ser … det er … det er
noe som går igjennom hele greia, er at ‘’’’OK, la nå vi få gjort dette, for da blir vi ferdig fortest – da
slipper vi problemer.’’’’ Det administrasjonen aldri har gjort, det er å fortelle mer enn første steg. Hvis
du går så langt som til klagen over ekspropriasjonen, klagebehandlingen i kommunestyret og
formannskapet, da er du … ja, når er du da? da er du mars 2020 tenker jeg, så vil du se at man i
vedtaket i formannskapet så sier man faktisk nei ekspropriasjonen.’’
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Men det er et punkt foran der, som sier noe om at Formannskapet ber om
at administrasjonen legger fram en beskrivelse av mulig videre saksgang – jeg husker ikke hvordan
det var formulert. Når møtet kommer den 10. mars, så velger … har man laget et dokument. Det
dokumentet finnes ikke i saken. Du har det i saksutdraget ditt fordi du har fått det av meg. Det har
representantene fått over bordet. Det her er en sammenlikning mellom hvor lang tid dette tar mellom
disse to, men den har ikke ved seg det at det kan bli en rettslig prosess av det hele, hvilket på det
tidspunktet … regner med grunneierens advokat kan erkjenne, var påtrengende at det kom til å bli.
Når det kommer så langt som til mars 2020, så var det påtrengende sannsynlig at det kom til å bli
rettslig konflikt over dette.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Likevel velger man ikke å beskrive rettslig konflikt, utover det som da er
‘’’’OK, dette skal til Departementet , Departementet bruker så lang tid.’’’’ Og så legger man da det
andre alternativet på, hvor man hevder at man er i samme situasjon. Man gjør ingen vurdering av
risiko for konflikt, man bare beskriver det rent formelle og sier at ‘’‘’OK, der har man kommet kortere i
forhold til oppstart av regulering – nå skal det sies at det er ikke noe oppstart av regulering per i dag
heller men, for Tynsåkalternativet, men … men det gjør de.’’
17:52
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Så … så jeg mener jo egentlig at der … der har administrasjonen ikke gitt
politikerne en god nok informasjon. Jeg vet ikke om dere har spilt av, eller dere kommer til å spille av,
Blakset sitt innlegg i kommunestyret, men det er verd å høre på. For Blakset illustrerer et betydelig
del av flertallets holdning til det hele: ‘’’’Vi er egentlig ikke fryktelig opptatt av hvor skolen blir, vi er
opptatt av framdriften – opptatt av at Kommunen får kontroll over denne framdriften‘’’’. Og det har
de fortsatt ikke vunnet. Det kan, som sagt, hende at denne retten bidrar til det, men per akkurat nå så
har Kommunen ikke kontroll over framdriften.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og det har vært en bestilling … vi kan for moroskyld gå helt tilbake til
2015. Det finnes et møte, nei - det er kanskje ’16, med FAU og naboene. Og der sier FAU, veldig
spisset – tror jeg … jeg har sagt det litt mer vulgært, jeg skal prøve å la være her, men … ‘’’’skole fort
som … , men ikke her’’’’. Altså, underforstått: Det er skolebrukerens bestilling i 2015: ‘’’’skole så fort
som mulig, men ikke her’’’’. [uoppfattelig]. ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ble det sagt muntlig et sted?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det er … det er sagt i møte, men … jeg tror faktisk … det er mulig du var
med på det og, men [uoppfattelig] sånn at det møtet … der var det noen grunneiere, for det er noen
berørte grunneiere og naboer – du har det i saksutdraget ditt, der gir … der er representant fra … fra
FAU som er bekymret over framdriften. Dette er altså i 2015.’’
Advokat Aursnes: ‘’Er det noen som har sagt: ‘’’’Skole fort som faen’’’’ ?
19:30
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nå sa ikke jeg det, da, fordi at jeg tenkte … det er … det er min litt
morsomme vulgære variant av det, men poenget er at den er veldig tydelig hele veien. Det er helt
tydelig hele veien. Og så er det sånn at veldig mange bruker mot alternative løsninger at vi skal ikke
drive politiske omkamper. Ja vel, hva var vedtaket da, 15. april 2015? Jo, det var en omkamp på to
ting: skolestrukturutvalgets enstemmige innstilling og Kommunens egen arealplan – nøyaktig fem
uker gammel. Slik at man har ikke noen sak hvis man skal argumentere etter den linjen og si at
[uoppfattelig] slik at man får litt dette … .
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og som sagt, dette dokumentet som viser framdrift, som jeg mener er
grovt tendensiøst og som i dag uansett ikke holder mål, det ble delt ut i møtet. Det følger ikke
saksprotokollen og det er dessverre en litt sånn … jeg kan ta noen andre sånne eksempler også
senere. Det følger ikke. Jeg … høgg tak i det for jeg var tilstede i disse to møtene … jeg var tilstede i
tre sånne møter.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det første Kommunestyret som vedtar ekspropriasjonen, Formannskapet
som behandler klagen over ekspropriasjonen og Kommunestyrets behandling av ekspropriasjonen.
Det siste er jo da Blakset uttaler seg og tydelig gir uttrykk for at han er egentlig bare opptatt av
framdrift [uoppfattelig] ikke noen spesiell interesse i å bygge ned detta jordet. Det andre er
hovedutvalgslederen Resaland – han sitter som hovedutvalgsleder i perioden da fra ’13 … hva blir
det? Nei, ’15 til ’19 må det bli. I formannskapsmøtet, ved behandlingen av klagen over
ekspropriasjonen, så sier … . Først så framlegger da Senterpartiet sitt alternative vedtak. Det er en
ganske lang tekst – du har den.’’
21:30
Advokat Aursnes: ‘’Hvilket møte er du i nå?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nå er jeg på Formannskapets møte, og … det er 3. mars, tenker jeg. Tredje
mars ’20, tenker jeg.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp, formannskapsmøtet i klagebehandlingen, 3. mars ‘20.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ’’Da legger Anders Klaseie fram forslaget til vedtak – et alternativ til
Rådmannens, det er ganske langt. Han leser opp detta, hvorpå Resaland sier at ‘’’’Ordfører, du burde
ha stoppet han.’’’’ Og det kan man som sagt ikke be om. Eller, man må gjerne gjøre det, men det å be
ordfører stoppe en representant som fremmer et lovlig alternativ til vedtak i en sak, det er noe
spesielt virkemiddel.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Så kommer jeg til kommunestyremøtet, med samme sak. Da, 10. mars …
er det 10. mars? Jeg husker ikke datoene sånn, jeg altså … jeg har ikke pugga … men jeg har en sånn
viss … . Da tar samme Resaland, som har vært utvalgsleder for [uoppfattelig] disse årene, han tar
ordet og ber om at Kommunestyret vedtar at vedtaket fra Formannskapet ikke skal følge saken ved
oversendelse til Departementet. Det forslaget [uoppfattelig], det finnes det videopptak av.’’
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det som ikke finnes videopptak … er at jeg tar tak i han i pausen og sier at
‘’’’Du, unnskyld, men sånn kan du ikke oppføre deg. Du kan altså ikke foreslå at Kommunestyret skal
vedta å bryte loven. Du kan ikke unnta dokumenter fra den videre saksbehandling.’’’’ Da svarer
Resaland, som tidligere politimann: ‘’’’Det er lov å prøve seg.’’’’ Og jeg vet ikke hva som er driveren
for sånn type oppførsel, men det underbygger ikke tillitt. Det er ikke tillitt der.’’
23:15
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’ Vi kan ta et sånt annet stikk også: Det er prisen her. Det er slik at i … det
er mange prissammenlikninger. Det er … dem er mer eller mindre grundig – egentlig så var det
mindre, stort sett. Men det er prissammenlikninger. Og der er det noen artige fenomener. Det ene er
at dette jordet som vi snakker om, det er gratis. Fordi at i prissammenlikningene så er det aldri satt
opp noen kostnader for kjøp av … av arealet. Dette tror jeg Fylkesmannen kritiserer i en av de … en av
de siste brevene fra Fylkesmannen, så tror jeg faktisk Fylkesmannen kritiserer det, altså. Og stiller
spørsmål: ‘’’’Hva er dette for slags sammenlikning?’’’’, ‘’’’hvorfor har man pris på tomtegrunn alle
andre steder? ’’’’.
24:05
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det annet, det er denne gangstien, som forhindrer og forsinker og
fordyrer alternativet Trolldalen. Den gangstien er jo for det første delvis bygd. Den er videre delvis
detaljplanlagt og erkjent av grunneier, utbygger Hellevikhus, at de skal bygge. De har nå avskaua
området sitt. Videre, lenger sørover, så har man forhandlet med Fossvik, jeg vet ikke om det heter
Fossvik det firmaet, jeg men, men det er en sammensetning av Fosserud og Wiker. De har et område
enda lenger sør, de har forhandlet med Kommunen, nå har dem kommet til enighet om hvordan de
skal plassere fortauet for den sørligste strekningen.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Den nordlige strekningen, som er ganske lang – langs denne veien, som
altså … .Der har … i forbindelse med innspill til Kommunens arealplan, tilbake i 2016, der er det noen
store grunneiere – de foreslår omdisponert litt sånn halvrøff skau, med ganske mye bergknauser, til
bolig – mot at de regulerer og bidrar til gangsti. Slik at når du ser på dette dokumentet hvor store
problemer de skal få med denne gangstien, og som da koster 40 millioner uansett om nå … han der
utbyggeren i Trolldalen har bygd … ja, sju-åtte hundre meter av den, kanskje, så koster den fortsatt
40 millioner i alle sammenhenger. Jeg vet ikke hvorfor den gjør det, men den gjør det. De flytter ikke
på det fakta, og de … de problematiserer denne.’’
25:48
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og de problematiserer den, lik denne, hvor dem altså måtte nærmest vite,
langt på vei i hvert fall, at risikoen for rettslig konflikt er overordentlig stor. Slik at dette er på en måte
… her har administrasjonen, gjennom sin beskrivelse og sammenlikninger bidratt til å forlede
politikerne når det gjelder framdrift. Det går tilbake til Blakset, som faktisk var på vippen i den
avstemningen – det var 17 -18 – når han så tydelig peker på at han har ikke noen spesiell preferanse
hvor skolen skal ligge, utover at han skal sikre framdrift.’’
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26:27
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Når du får disse dokumentene, hvor man altså gjør sånn som detta, så har
man en situasjon hvor politikerne synes å fatte vedtak de egentlig ikke skjønner rekkevidden av. De
har aldri egentlig fått noen beskrivelse av risikobildet eller hva … hva … hvordan ser en sånn prosess
ut? Jeg gjorde mange mange søk på forhånd rundt dette. Det er óg sånn at, i et leserinnlegg etter at
man vedtok … nei, etter at Departementet … Departementet – jeg husker ikke datoen for den, men
Departementet de … de stadfestet jo Kommunens vedtak i klagesaken over ekspropriasjonen.’’
27:05
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og da skrev lokalavisen, at ‘’’’Nå er alt klart – nå kan vi bare bygge’’’’. Og
da prøvde jeg, fordi at det står i alle disse … nja … alle brevene til Departementet, så står det at dette
er et endelig vedtak og kan ikke påklages videre. Det som er, det er jo som sagt at det er en endelig
slutt for den forvaltningsmessige prosess. Det er en åpning for den juridiske prosess, altså i
domstolen. Og det skrev jeg – jeg hadde til og med bilde av tingretten her, i Eidsvoll Blad. Lenge før …
ja … for det … . Og det var for å prøve å hale og dra i politikerne, fordi at administrasjonen ikke ville,
og lokalavisen brød seg ikke.’’
27:50
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Prøve å forklare de hvor utfordrende dette var og hvor lite kontroll man
hadde på prosessen. Man hadde ikke kontroll på tidsperspektivet sitt. Det har man ikke nå heller. Det
finnes en dato for åpning av skolen: 24. juli ’24, tror jeg. Hvis du spør Hege Svendsen, varaordfører, så
tror jeg det er det hun svarer.’’
Advokat Aursnes: ‘’Er det Blakset du nevnte ? I … i … ?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja-ja! Ja, men det er jo … hele innlegget hans bygger jo på denne tillitten
til at man er sikker på detta. I en setting hvor administrasjonen ikke forteller at ‘’’’OK, Departementet
kan velge å gi et medhold eller … eller gi oss en … gi oss et spark bak. Det tar omtrent så lang tid.
Dersom … dersom vi får medhold, så kan du risikere at grunneier går til søksmål.’’’’ Og så er det sånn
da, at på ett eller annet tidspunkt her, fordi at Kommunen har forsøkt å få fastsatt en verdi. Du har
hatt skjønnsprosess og den skjønnsprosessen ble på ett eller annet tidspunkt avvist. Kommunen ville
ha den utsatt – fikk det ikke. I … det ble en avvisning – Kommunen fikk 65 000 kroner å betale i
saksomkostning for det.’’
28:57
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det var det heller ingen politikere som fikk vite, hadde det ikke vært for at
jeg fikk lokalavisen til å skrive om det. Og hvis man leser premissene for den avvisningen, så står det
altså så til de grader en advarsel: Det står i premissene, jeg vet ikke om du har den for jeg har ikke …
fant ikke den i saksutdraget i farta, der det står rett ut … altså er en beskrivelse av grunneiers ståsted.
Hvorpå dommeren da - nå skal ikke jeg si at den dommeren har rett eller jeg er verdensmester i juss,
jeg, men denne dommeren han sier at ‘’’’Her er risikoen så stor for at Kommunen ikke vinner rett til
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hele arealet inne rimelig tid, slik at vi vurderer – altså skjønnsretten, at Kommunen har ikke rettslig
interesse på dette tidspunktet, for å få fastsatt en pris på detta jordet.’’
29:50
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Dette ble ikke informert til politikerne. Det er ikke noe politikerne har fått
vite. I den grad de har fått vite det, er det i tilfellet fordi de gadd å følge sporet som jeg ga de. Ikke for
noe annet enn det. Administrasjonen har ingen interesse av å fortelle det.’’
30:15
Advokat Aursnes: ‘’For min del, så må du bare snakke selv om jeg skriver, altså.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, men det … det … det som er litt vanskelig her er at jeg har veldig mye
av detta i hue. Og så er det sånn at det er antakeligvis ganske vanskelig for dommeren å følge det, vil
jeg tro. Det er litt synd at jeg ikke har kunnet brukt den og kjørt ei tidslinje, for da ville det ha vært
lettere for meg å gjøre det, men … ‘’
30:35
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, vi har dokumentert veldig mye.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, jeg er klar over det, og jeg tror blant annet at det … jeg tror òg det kan
være en sak … altså det er jo sånn at det er jo en … p.t. en nullverdi på dette her. Altså, i
saksdokumentene så finnes det ingen verdi. Også kan det sies at ‘’’’ja, det er 1,7 eller fire, da. Dem
fikk en bundet landbrukstakst – det vil si at man i takstmandatet, og det er fair nok for det står faktisk
i takstmandatet hvilke mandat takstmannen hadde fått - av Kommunen, ikke av disse [Lokalpolitiker
Bakkehaug nikker i retning Søvde og Aursnes], for de var jo uenig. Og da kom det ut en
landbrukstakst på 1,7 millioner – jeg husker ikke resten av siffra.’’

Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og så ville Kommunens politikere unngå – og dette illustrerer også litt
problemet, Kommunens politikere ville unngå ekspropriasjon. Det synes jeg er vel og bra – det er fint
det. Men da tilbød de fire millioner kroner – så det er den høyeste verdien tomta har hatt noen
gang.’’
31:29
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’OK. I løpet av den her prosessen - da går vi jo tilbake til dette jeg har drivi
å spionert på Styri, som ikke isolert sett handler om denne saken, men det handler om et mindre
jordstykke som Søvde eier … eide er det vel mer rektig å si, trur jeg. Og hvor en utbygger vel egentlig
bygde veien før han ervervet den delen av tomta. Men der ble det jo, på ett eller annet tidspunkt etter
et skjønn en pris. Og den prisen, hvis jeg omregnet den til detta jordet, og sier 52 dekar, så ville prisen
vært 39 … jeg tror det var 39 millioner jeg kom til, altså ti ganger Kommunens eget tilbud.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og det det viser, er at her har ikke politikerne skjønt noen ting av hva de
gjør. Altså, det eneste … det eneste de klarte å gjøre med å si fire millioner, var at de … de var … at de
… på en måte kanskje var … ville ha vært mulig å forhandle, men det er det eneste det sier. Jeg mener
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ingenting om den reelle verdien av tomta, bare så det er klart, men dette er altså et jordstykke som er
… nja, det ligger to og en halv kilometer, kanskje … jeg lurer på om det sto 2,2 jeg, i
dokumentasjonen … ‘’
32:40
Advokat Aursnes: ‘’Styriområdet?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja … Oppigar’n Styri.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det er 2,35 i luftlinje.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, og … og … og to og en halv – tre, kilometer fra … fra Sentrum. Det fikk
en pris … jeg husker ikke … 650 etter fradraget – jeg huser ikke kroner kvadraten, det husker jeg ikke,
men … ‘’
32:59
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, men taksten er 30, ikke sant? Og det viser, da – og dette ble heller ikke
informert om. Det var ingen … det er jo ingen i Kommunen som fikk vite det. Politikerne ble ikke
informert om dette. Og det … den lå faktisk i postlista – og det skal dem ha cred for, for det … det er
mye som mangler i postlisten, og dessverre så er det og sånn at det er mye som føres i postlisten hvor
man bryter taushetsplikten. Og jeg har gjort ordfører oppmerksom på flere ganger … og du kunne
sikkert fått den derre messengeren min … nå får jeg ikke lov til å bruke mobilen her, men jeg har
messenger’n og jeg kan peke på ting hvor jeg har påpekt trøbbel på postlisten og manglende føring.’’
33:30
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Men denne, … denne … denne het … hva søren het den, a? I alle fall så …
denne taksten, den fant jeg … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Skjønnet fra Lagmannsretten … ’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’ … i den saken?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, den fant jeg. Og den ble det altså ikke informert om til politikerne. Du
skulle tro at det kanskje var litt sammenliknbare arealer, at du kunne peke på at ‘’’’OK, det er en
mulig … mulig utfall av skjønnssak, at du får den samme prisen for jorda – har dere lyst til å betale
40?’’’’ Da ville jo … da ville jo prissammenlikningen for eksempel med Trolldalen vippa i helt nøytral,
så vidt jeg husker. For jeg tror det er 40 cirka, som er ti der – og så ligger det tre millioner for noe
vann og kloakk og, som faktisk er gravd under veien der, så vidt jeg veit.’’
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34:15
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Men, men … men OK. Så det … det fikk de ikke vite. Og som sagt, det er
ikke sånn at det nødvendigvis er sånn at det er en del av saken – at det henger til det saksnummeret.
Men når du velger å gjøre det, så får du politikere som flyr rundt. Denne Resaland, han hevder jo at
grunnen her er verdt åtte kroner kvadraten, for det er det Søvde i sin tid har betalt for den derre
tomtegrunn’. Jeg veit ikke hva prisen blir da – jeg har ikke giddi å regna. Landbrukstaksten er 30, etter
min ærbødige hukommelse. Hovedutvalgsleder sier i grunnen at han er en banditt og at han har kjøpt
jorda for åtte og det kan ikke være noe mening i at han skal få stort. [Uoppfattelig] henger med?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg bare tenker litt på fremdriften nå, jeg. Vi skal jo … eller jeg tenker …
det kommer an på hvor mye spørsmål det kommer til å være til Dragsund. Hvis det ikke er så veldig
mange spørsmål til Dragsund, så vi kutter ned hans forklaring en del, så er det helt greit at du
fortsetter … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Nei takk, da får vi heller være raske nå.’’
Advokat Hjetland: ‘’Kort, ja og så har vi jo i tillegg … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’ … og Aarvik også, så … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’[Uoppfattelig] … så han kan vi ta når som helst.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, vi har jo fylt opp resten av … ‘’
35:22
Advokat Aursnes: ‘’Og nå har vi jo en fri slot i morgen, da.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, da tenker jeg at … jeg tenker at vi kan flytte vitnet Aarvik til i
morgen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det er … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Det blir 20 minutter i morgen på han, da, og så er det satt av … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det er satt av nesten en time til ham etter tidsplanen [uoppfattelig]
etter tidsplanen i dag, da.’’
35:40
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Advokat Aursnes: ‘’35 minutter … ‘’

35:43
Advokat Aursnes: ‘’Men, før jeg har noen kjappe spørsmål … men før det, har du … tenker du at du
har noe du vil si før … ’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, jeg tenker, ikke mye, men jeg tenker at det er bedre jeg svarer på
spørsmål, for jeg er egentlig litt redd for å forvirre her. Fordi dette sitter så i hue på meg, og som sagt,
jeg er egentlig … jeg synes hele greia er fryktelig trist, fordi … . Jo, det kan jeg for øvrig si, da, når jeg
først er inne på det. Asplan Viak har en beskrivelse av avstander for alternativene. Trolldalen, som er
det som da har vært mest diskutert … så er avstanden feil. Den er 2650 meter fra hjørnet på
Rådhuset, hilsen meg og min GPS. Det står 3,3, og det er en ganske stor forskjell, og særlig når du da
ser på dette alternativet som er her, for her opererer man med en avstand som er littegrann for liten,
og det er ikke fordi man har gjort feil, men fordi skolen faktisk er flyttet lenger unna.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Altså, når de borret i 2016, for i utgangspunktet [uoppfattelig] tenkt å
bygge skolene så tett oppi hverandre som mulig, og … å bruke [uoppfattelig] så langt inn på jordet.
Men nå er det altså mere sånn, at gitt det man vet om grunnforholdene nå, så må skolen ligge litt,
røffly, midt på jordet, og, egentlig, ganske langt unna øvrige bebyggelsen sånn sett. Og det gjør det …
litt lenger avstander til … til svømmehall og det anlegget der nede. Det er interessant også, da, i
forhold til samdriften: Man sa opprinnelig at man var veldig opptatt av at man skulle ha samdrift
mellom ungdomsskole og barneskole – de ligger jo da på hver sin side av denne campusen, med
egentlig deler av jorderavinen mellom videregående som ligger der og så bygget … sånn.’’
37:30
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’I forbindelse med siste forsvar av arealbruken, så står det da visseligen
noe sånt som at flerbrukshallen, fordi … fordi både Fylkesmannen og Departementet bestilte egentlig
en vurdering av om ikke man kunne flytte flerbrukshallen til Fylkeskommunens område ved
videregående. Eidsvoll kommunes svar på det, til slutt, ble at ‘’’’Nei, det kan vi ikke – det er for langt
for de minste elevene.’’’’ Og da er spørsmålet: OK, det er ikke så mye samdriftsfordel igjen.
Svømmehallen, der vil denne skolen antakeligvis få fire eller tre dobbeltimer i uka.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Bare til informasjon om transporten, for den deler svømmehallen mellom
fem skoler. Det som er sånn som ikke står, fordi de går liksom ikke … de går ikke ned på noe på en
måte, tenker jeg. Det er akkurat som om man vingler og går. Man mener på den ene side at dette er
sentrum, og man snakker om gangavstand, sykkelavstand og mye fint. Men samtidig, så hevder man
jo det, at dette er et areal som aldri kommer til å bli utbygd. Her dobbeltkommuniserer man, i forhold
til … . Det er liksom denne karikaturen på hvordan du ser på ditt eget hus: ‘’’’OK, helt OK, futen tror
det er et palass, og … og banken tror det er et telt’’’’, ikke sant.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Litt det der, at man velger å beskrive hvor sentralt det er detta området,
veldig forskjellig avhengig av hva man skal ha til fra Kommunens side. Dette er både innenfor og
utenfor knutepunktet. Jeg tror kanskje at advokatene her har lagt opp litt på tre kilometer, og da er
vel Tynsåkskolen innafor, og så er Trolldalen så vidt utafor, så vidt jeg husker, hvis du velger den
trekilometeren.’’
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39:18
Advokat Aursnes: ‘’Hva er det som er utafor trekilometeren?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Tynsåk er innafor trekilometeren fra knutepunktet, altså stasjonen – for
det også, dom flytter knutepunktet og her, litt forskjellig … avhengig av hvordan dom argumenterer
så flytter dom knutepunktet også – sentrum eller togstasjonen. Togstasjonen ligger … ’’
Advokat Aursnes: ‘’Eidsvoll stasjon?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, helt korrekt. Ja, ja - dom flytter den og.’’
39.40
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og så har dom flytta elevtallet sitt. Elevtallet varierer jo litt fra 450 til 800,
tror jeg, i denne prognosen. Det har skjedd mye mellom april ’15 og i dag når det gjelder folketallet i
Eidsvoll. Det var veldig høy økning en liten stund – Eidsvoll hadde Øvre Romerikes mest stabile
befolkningsvekst, hvor det … hvor en lang periode aldri hadde falt under to og over tre. Men så
plutselig da, i ‘16/’17, så falt befolkningsveksten som stein og var nede på 1,1 eller ett eller annet sånt
noe en stund. Og nå går den opp igjen. Slik at de ligger … skolen isolert sett ligger under prognosen.
Nå har ikke jeg sett noe nytt tall, men jeg er rimelig sikker på at skolen per i dag, elevtall, ligger under
de prognosene man lagde i ‘14/’15.’’
40:30
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det er likevel sånn, at den … den advarselen til Rådmannen om behov for
brakker, den er reell. Det står brakke på den etter forholdene lille skoletomta – 17 dekar tror jeg, 1718 dekar og litt bratt og dum og lang, den skoletomta dom har i dag. Der står det brakker. Og
elevtallet kommer til å øke, men hvor mye det vet jeg ikke, og … ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, det kan jeg og si noe om: Litt om at det er viktig å ha skolen på Tynsåk
istedenfor Trolldalen fordi man skal flytte skolegrensen … vestsida av elva. Det kan man jo mene, og
det er en snev rett, men det er veldig lite av det aktuelle bebygde området på vestsida av elva som vil
være innenfor grensen for elevene i skoleskyss, to eller fire kilometer – jeg har gått opp de der
strekkene der også, fordi boligfeltene … altså … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Når du sier ‘’’’gått opp’’’’, så mener du at du har gått ute i virkeligheten på
beina?’’
41:30
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, og da snakker jeg om Egger Teglverk, Hoelsjordet og Bårlidalen.
Bårlidalen jo [uoppfattelig] og der er det utvilsomt ikke … der er det samma søren om elevene busses
til … til … til Ås, som de gjør i dag, og hvis Ås-skolen blir sprengt så kan de fløttes til den nye store
skolen. Og da blir dom kjørt i buss, og om dom da kjører buss i tre kilometer eller … fire og en halv,
det er jo det samme. I hvert fall er det ikke noen stor sak ved det.’’
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42:05
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Sånn sett så er vel egentlig og klima … klimavurderingen av hele skolen
var jo det at det var greit for klimadepartementet også, på Tynsåk – det brød dom seg ikke noe om.’’
Advokat Aursnes: ‘’Har du gått opp skolegrensene til Langseth og, eller?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, og det er ikke noe interessant, for det er så langt at det har ikke noe
… . Det som … det som er da, når det gjelder det med … tidlig i dokumentasjonen så står det at det vil
være en stor økning av elever som trenger buss, ved å plassere skolen i Trolldalen kontra Tynsåk. I
Rådmannens dokument i 2017, så hevdes [uoppfattelig] at det er nøytralt, men det finnes ikke
underliggende tall for noen av standpunktene. Jeg heller til at det siste er rett, men det er bare en
sånn derre røffly påstand. Og antakelig så flytter dem jo seg ytterligere i den retningen med
utgangspunkt i den byggingen som foregår i dag.’’
42:52
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Men som sagt, det har jeg ikke noe dekning for, men det har ikke
Kommunen heller. De må gjerne påstå det, og hvis de har det så synes jeg i grunnen det er ganske
problematisk hvis de ikke har gitt disse tallene til Kommunens politikere. Ja …’’
43:05
Advokat Aursnes: ‘’OK, har du mer som du synes skal med, før jeg kommer med nye spørsmål?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, du kan stille spørsmål du, tenker jeg.’’
43:13
Advokat Aursnes: ‘’Har du rent fysisk vært oppe på Styri og sett på de arealene? Eller på den
gangveien der? Trolldalgangveien?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, den har jeg vært og sett på.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ligger den der, da?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Den ligger der.’’
Advokat Aursnes: ‘’Når var det du var der?’’
43:31
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Når var det jeg var der? Der har jeg vært mange ganger, for det å følge
med på bygginga. Men rekkefølgebestemmelsen sier at den skal være ferdig før de begynner på de
første husa, og per i dag så er det vegger på tre og tak på fire pluss seks- og åttemannsboligen, så da
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hadde det i tilfellet vært noe alvorlig gærent med rekkefølgebestemmelsen, men den er ferdig den
altså. Jeg tror jeg har bilde av den og, jeg – så det er ikke noe å diskutere, det.’’
43:54
Advokat Aursnes: ‘’Du har altså vært på Styri i den senere tid, og du har sett denne gangveien?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, ja, ja!’
Advokat Aursnes: ‘’ … i Trolldalen?
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, ja.’’
44:00
Advokat Aursnes: ‘’Og den ligger fysisk ute der nå?
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Den kunne … den kunne jeg gå på nå?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Den kan du gå på, sykle på – ja, ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og hvor mye er det som er bygget av den?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det vet jeg ikke … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Hvor mye er det på en slump, da?’’
44:11
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Si seks-sju hundre meter av det – av de 2,6 kilometerne. Fordi at hele
strekningen fra Odalsvegen til Nesveien – detta blir vanskelig for dere, da men, men … men den er
2600 meter den strekningen der.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hvem er det som har bygget den, da?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, altså, det er Jos Bygg, da, som er utbygger, og så er det … er det han
oppante … Gjermundshav, som har bygd den, reint fysisk.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. Da vil jeg gjerne vite om du var tilstede i formannskapsmøtet da klagen … da
klagen til Søvde ble behandlet. Det var den 3. mars 2020 – var du i salen da?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, jeg var tilbake da. Det var jo da Resaland mente at Anders Klaseie ikke
skulle få lov til å legge fram sitt alternative forslag. Så utvilsomt: ja. Det var et fysisk møte. Dette var
jo helt på skafottet i forhold til koronaen – jeg tror kanskje at det var i etterkant av det Rådmannen
ble vurdert positiv A. Men jeg fikk ingen smittesporere på nakken den gangen, men dette var jo
akkurat i det man strammet inn.’’
17
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45:21
Advokat Aursnes: ‘’OK. Var jeg tilstede der?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, var du det? Det er mulig du var, altså?’’
45:27
Advokat Aursnes: ‘’OK. Hva handlet den debatten om? Når politikerne de … de snakket om snakket
om klagen til … ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Åja, nei, altså, når det kommer så langt, så er det egentlig bare blitt
bikkjeslagsmål mellom alternativene. Det vil altså si Trolldalen og … og Tynsåkjordet. Og dette
forslaget, alternative forslaget, handler rett og slett om å kaste korta, og å si at ‘’’’nei, vi tar ikke den
klagen videre.’’’’ Og det handla altså ikke om arealbruken i det hele tatt. Det er ikke en del av
diskusjonen i det hele tatt.’’
45:58
Advokat Aursnes: ‘’Hva med kommunestyremøtet den 10. mars 2020, da? Var du tilstede der?
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja. Det er jo da jeg konfronterte … ’’
Advokat Aursnes: ‘’Var jeg tilstede der?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det tror jeg faktisk.’’
Advokat Aursnes: ‘’Takk. Hva handlet … det var jo der Blakseth snakket?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, det er riktig.’’
46:18
Advokat Aursnes: ‘’Hva … hva snakket de andre politikerne om, når de snakket om denne saken?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei altså, poenget er at de argumenterte for eller imot alternativene, som
sådan. Altså ikke areal.’’
46:29
Advokat Aursnes: ‘’Alternativene 53 … ?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, nei, nei, nei! Nei, ikke i det hele tatt. Bare om Trolldalen kontra
Tynsåk.’’
46:37
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og blant annet så fikk du et innlegg da, om hvor fint det var med barna
som brukte biblioteket, og barna kappløp fra skolen til biblioteket for å være først for å få tak i
gaming-pc’n. Så løper dem … nå blir den avstanden økt fra 600 til 1500 meter. Gaminggutta løper
ikke 1500 meter, men det er nå det samma.’’
46:56
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Jeg fikk jo ikke sagt noe i det møtet [uoppfattelig], men som sagt: Det
handlet ikke om arealbruken – absolutt ikke.’’
47:02
Advokat Aursnes: ‘’Har du prøvd å drive med folkeopplysning med juss, om juss, i forbindelse med det
møtet?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, det er vel antakeligvis blant annet da jeg … nei, ja, altså poenget er at
jeg har prøvd å fortelle om den mulige prosessen, fordi at man … fordi man har altså … ‘’
47:27
Advokat Aursnes: ‘’Hvem har du prøvd å fortelle om det til?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Til allmennheten. Og det har jeg gjort veldig mange ganger … i avisen.
Fordi at hele … hele poenget er at, hvis de virkelig … hvis premisset virkelig er slik, at det ikke er et
flertall for å bygge på Tynsåk utover at man ønsker framdrift. Ja, da må du … ja, altså … da klare å få
de til å erkjenne at dette er ikke en god vei for framdrift – du mister kontrollen på framdriften din –
herved demonstrert ved denne rettssak, så bør du kanskje tenke deg om. Det har jeg brukt veldig mye
ressurser på å prøve å få til.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’For å prøve å få de til å skjønne at det er slik, at ‘’’’etter det så kan det
komme, etter det så kan det komme’’’’. Altså hvilke alternativer som er. ‘’’’Javel, klage - det kan føre
til anke; OK, du kan få medhold i klage, du kan få medhold i anke’’’’; Fylkesmannen kunne når som
helst ha trukket innsigelsen sin – han kunne ha trukket innsigelsen sin når som helst ; Du kunne
trukket deg fra denne rettssaken i går du - hadde ikke vært noe i veien for det; samtidig så … så kunne
du velge å ta ut stevning, hvilket du har gjort, ikke sant?’’
48:30
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det var … prøve å forklare dette, for det var så tydelig at det var veldig
veldig mange som var opptatt av framdriften. Og som sagt: Brukerne har vært opptatt av framdriften
siden 2015, de. Det er vel neppe igjen noen i år.’’
Advokat Aursnes: ‘’Snakka du med noen kommunestyremedlemmer den 10. mars 2020, eller i dagene
før? … Eller etter, kanskje?’’
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’For å si det sånn, i hvert fall så er det sånn at jeg har snakket til Resaland
– det har jeg nå beskrevet. Og jeg sier ‘’’’ snakket til Resaland’’’’ med vilje, det er en bevisst ordbruk,
fordi at jeg kjefta’n opp. Når det gjelder på forhånd, så var jeg før … det var faktisk før
formannskapsmøtet, så var jeg i kontakt med Anders Klaseie, for jeg har litt skyld i det alternative
forslaget – sånn at vi er enige om det. Tredje … 3. mars i Formannskapet, det som da egentlig er
innstillingen til Kommunestyret i det … 10. mars – den har jeg delvis skyld i, for det var aktiv
kommunikasjon mellom meg og Klaseie da. Og som sagt: Jeg satt jo ikke i kommunestyret, så jeg
hadde ikke noen formelle kanaler jeg, men jeg var … ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Jeg var ikke i kontakt med … med Blakseth. Det er det andre som har stått
for, for det var helt tydelig på Blakseth at der hadde det vært folk på’n med argumenter. Og han var i
dyp tvil – han var veldig, veldig, veldig i tvil, og hadde nok egentlig hatt det litt utfordrende med seg
sjøl, i forhold til reell tvil og en lojalitetskonflikt. Lojalitetskonflikt da med partiet sitt,
Fremskrittspartiet, som vel kanskje … kanskje er den sterkeste forkjemperen for … . Kanskje er det når
det kommer til stykket sånn at denne Finn Terje Tønnesen, nå avgått politiker – han er ikke død, altså,
men han er ikke … sitter ikke i Kommunestyret, har kanskje en av de hardeste driverne for det der om
at man skulle overkjøre … overkjøre Kommunens arealplan og … og … dette skolestrukturutvalget. Så
… så det tror jeg faktisk, at kanskje at han var den [uoppfattelig].’’
50:43
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘Jeg tenker, da, hvis … hvis dere skal bruke tid på å spille av ting, så tenker
jeg det kunne også være verd å spille av innlegget til Jacobson i samme møte. For det Jacobson gjør,
er at han illustrerer så til de grader villfarelsen – i den grad det er en villfarelse og ikke en villet … ja,
grensen til løgn … det kan så være. Jeg ga’n beskjed om at innlegget var grensende til uhederlig, etter
innlegget, men … fordi at han gir motstanderne av bygging på dette jordet skylden for den
manglende framdrift. Og det går jo ikke an: Man har jo tapt alle avstemminger og man har ikke
bidratt til noen, så det er jo ikke mulig å få til, men det gjorde han.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det innlegget er faktisk verd å høre på i så henseende, for å vise: Hva er
det egentlig deler av detta politiske flertallet tror på? Hvorfor … hvorfor tviholder de på den idéen?
Hva … hva er det dere egentlig driver med? Hva er driver’n under der? For det må jeg si, at jeg vet
ikke. Jeg klarer egentlig ikke å catche hva driver’n er, fordi dette er, nøkternt vurdert, bare dumt.
Altså, hele vedtaket er dumt og det er helt håpløst at man skal dra dette til rettsapparatet for å
krangle om det.’’
51:55
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Hadde det vært slik at man ikke hadde alternativer, eller at alternativene
inneholder alvorlige ulemper, så fikk det være, men når de ikke gjør det, og man skal da prøve å ta
grunn fra grunneier her, og … og belaste vedkommende med det det personlig er, når det er så vidt
liten forskjell, hvis det er det, på alternativene sånn sett … ja det, det er egentlig bare trist, det.’’
52:25
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Advokat Aursnes: ‘’Var det ditt inntrykk at de folkevalgte, per vedtaksdatoen 10. mars 2020, hadde et
adekvat beslutningsgrunnlag for å avgjøre om det burde vedtas å ekspropriere 52 730 kvadratmeter
fra Søvde?’’
52:54
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Jeg mener nei. Jeg skal være litt forsiktig med det, og det … det skyldes …
flere ting. Det ene er at man har altså en idé om framdrift som jeg mener er feil. Når det gjelder
arealet, så er det sånn at: Det fadet på en eller annen merkelig grunn bort. Det er jo slik at
Hovedutvalget, ihvertfall, har jo bestilt en reduksjon av arealet; Fylkesmannen har bestilt det og
egentlig så har Departementet bestilt det i sitt endelige vedtak i 2018, også.’’
53:26
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Men, men … men, men det fadet liksom bort; for det har bare blitt en
sånn piggtråd mellom … piggtråd mellom alternativene, og ingen … ingen tør å … å skræve over det
heller. Så … så nei, jeg tror egentlig at nei, det hadde man ikke.’’
53:41
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Og så er det sånn at denne sammenlikningen, da, som ble delt ut – jeg har
den, men du har den i utdraget ditt også, gir et inntrykk av at den … altså utsikten til rettslig trøbbel,
eller altså prosessuelt trøbbel da, innafor eller utafor rettsapparatet, var like stor mellom dissa
alternativene, og det, det … det er ikke god vurdering, altså. Det … det er rett og slett sånn at, med
alle de signaler som fantes i denne saken, så er det rett og slett en fryktelig dårlig vurdering, og jeg er
… .’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’For å si det sånn: Det var fryktelig dumt at jeg ikke kunne ha tatt ordet i
det, og plukke ifrahverandre denne konstruksjonen deres. Både i forhold til hvor lite som står igjen
formelt i forhold til gangstien, hvor stor villigheten var til å bygge den, og ja, i det hele tatt det meste.
Slik at når man skulle sammenlikne det med en setting hvor man har allerede rotet seg borti en
ekspropriasjonsprosess som kanskje var i ferd med å gå til rettsapparatet, så er det en helt underlig
dokumentasjon, altså.’’
54:40
Advokat Aursnes: ‘’Men, var det noen politikere som du snakka med som hadde noen standpunkter:
‘’‘’Ja, nei, jeg mener at 40 dekar er riktig’’’’?
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’Kanskje det var noen som sa 20?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei.’’
Advokat Aursnes: ‘’ … eller noe sånn?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei-nei, ingenting på det på det tidspunktet.’’
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54:53
Advokat Aursnes: ‘’Var det noen som sa at Søvde og Aursnes er på jordet som mener at … som har
klagd fordi det var så store arealer? At … at Aursnes-Søvde må forstå, sånn som alle dere andre gjør,
at det er riktig arealbruk? At 52 … ‘’
55:08
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, nei. Det eneste … altså, det er jo en del politikere – jeg beskrev litt av
det i stad, hvor … hvor hovedutvalgsleder langt på vei mener at Søvde er en banditt fordi han har
kjøpt jorda for åtte kroner og skal … er sur når’n skal … egentlig først får tilbudet om 30, og så blir det
vel da – ja, hva kan det bli, a? Ja, cirka 60, da, hvis det … altså i dette firemillionerkronerstilbudet. Det
… det er en del av det. Altså, det er en del av saken at en del har gått … det er en sånn underlig greie:
Man forflytter seg på en måte, etterhvert, i sin oppfatning, fordi man er så opptatt av sin egen sak –
blendet av sin egen sak, at man … man klarer å lage grunneier til en banditt.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Jeg mener ikke noe om grunneier, hverken for eller mot, jeg bare fastslår
at han bruker sin rettslige rett til å forsvare sin rett til noenting, og at hvis man da skulle gjøre en
vurdering av risiko og framdrift, så får man kaste korta så lenge man har et greit alternativ.’’
56:06
Advokat Aursnes: ‘’Det er ett spørsmål igjen, og det er et ledende spørsmål: I kommunestyredebatten
10. mars 2020, hvor du var tilstede, var det noen politikere som sa noe om det som klagen går ut på,
at arealtallet er for høyt?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei. Det var ikke … du har jo TV-opptak, så du kan jo gjerne konfrontere
meg, men se greia er, og jeg prater nå utifra ærbødig hukommelse, men svaret er nei. Det var ingen
fokus rundt arealbruken. Nei, det kan jeg ikke erindre – det er mitt ærlige svar. Det betyr ikke
nødvendigvis, hvis du spiller av, at det er faktum, men jeg er – kan ikke erindre for min beste vilje at
det var noe diskusjon om arealbruken på det jordet på det tidspunktet. Det er ganske lenge siden,
faktisk, at man hadde noe rundt det.’’
57:00
Advokat Aursnes: ‘’Det er lenge siden du hadde noe snakk om arealbruken? Når? Når skjedde det,
da?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Når hadde du de der, a? Vet du hva, det husker … antakeligvis så var det
først og fremst før Departementets vedtak. Det … det … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Departementets vedtak 20. desember 2018?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Helt korrekt. Det som er litt trist med det, er at … og der også var jo
lokalavisen uheldig, fordi man … man … man fortalte euforisk over gleden over at nå blir det skole, og
dette er altså da i desember 2018. Og det betyr jo da – desember ’19, ’20, ’21. Da er … da blir det to
og et halvt – tre år, og vi har fortsatt ikke noen dato, selv om dom påstår det. Og … og det er jo litt
leit, for det er litt sånn samme ukritiske greia: ‘’’’ OK, Departementet’’’’ . ‘’
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Fordi at … vi har jo brevet her, Departementet har jo sagt ja, men
forferdelig, etter mitt skjønn, forferdelig til dels ugyldig begrunnelse. Men likevel så stiller jo
Departementet noen krav her: Det er noen forbehold i det brevet, og der er det blant annet sånn at
man ber innstendig om at Kommunen reduserer arealbehovet, gjør en vurdering av om man kan
plassere idrettshallen på Fylkeskommunens grunn. Dette står jo i dette. Og det står når man skal
vurdere det, i forbindelse med en detaljregulering.’’
58:17
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Per i dag så foregår det, etter … etter mitt skjønn, ikke noen
detaljregulering, for den er ikke varslet. Det vil rett og slett si at, per i dag, så har man fortsatt ikke
startet opp det, men man skal altså erverve disse drøyt 50 dekarene, og man har tenkt å stenge inne
ytterligere 10 – 12, eller hva det er for noe – jeg husker ikke akkurat det målet, men …. men … men
det gjør man altså. Og sånn sett så … Kommunen har vel ett eller annet sted senere pekt på at brev
fra Departementet i stor grad er anbefalinger, tror jeg.’’
Advokat Aursnes: ‘’Da har ikke jeg flere spørsmål.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Har du noen spørsmål, Hjetland?’’
Advokat Hjetland: ‘’Nei, takk.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’OK.’’
58:56
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Bare et oppklarende spørsmål: Det gjaldt dette dokumentet med den
fremdriftsplanen eller … for de ulike alternativene, som ble fremlagt. Hvem var det som hadde
utarbeidet den?’’
59:03
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Den har Lars Prestegård, som også har bidratt til at de siste
boreundersøkelsene ikke blir ført i postlisten. Det har han erkjent i ettertid, og jeg har … fordi jeg
konfronterte han med det.’’
59:16
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det … og det har egentlig ingenting med saken å gjøre, men … men det er
illustrerende for greia. Etter et bikkjeslagsmål, eller … altså, Kommunen sa de skulle borre, og det blei
noe klager og noe styr da og. Men Kommunen sa de skulle borre og grunneier ville ikke gå med på
det. Og så sier vel varaordfører at ‘’’’Nei, vi kan bygge med de tre borehullene vi har’’’’. ‘’’’Nei’’’’, sier
jeg og viser til det som står i områdeplanens bestemmelser, om undersøkelse av grunnen for alle
områder – alle delområder i planområdet.’’
59:49
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’OK. Og så kommer jo denne … de velger jo å borre. Så 11. mars, så sender
Rambøll, som da har borra – seks høl tror jeg faktisk – aldri dypere enn 20 meter … sender denne
rapporten til Kommunen. Om en sender den samme dag eller ikke veit ikke jeg, men Eidsvoll Blad,
lokalavisen, refererer da at ‘’’’Javel, nå er grunnen i orden’’’’. Hvorpå jeg da sjekker, og finner ut at
‘’’’javel, nei’’’’, og jeg ber Prestegård om å få den, og det gjør jeg.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Prestegård er ikke vrang med meg, men når jeg spør om ‘’’’Ja, men OK –
jeg sjekker postlista ganske nøye – hvorfor har du ikke ført den i postlisten?’’’’ Det er en feil. Og det er
nok en feil som har vært ganske mange av oppigjennom, dessverre.’’
Advokat Hjetland: ‘’Det notatet der, det [uoppfattelig] litt om. Det er det 10. mars?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, det har 10. mars som dato, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Som heter ‘’’’Fremdrift … ‘’’’ ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, helt korrekt.’’
Advokat Hjetland: ‘’ ‘’’’ … skole Tynsåk? ‘’’’ ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, den ja. Den ligger i saksutdraget.
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Den ligger i saksutdraget, fordi han fikk den av meg. Jeg tror ikke du
hadde klart å finne den hvis du prøvde. Og uansett så er det sånn at hvis du … hvis du må … ikke kan
gjøre enkle søk og finne det, så er det egentlig … da er det jo ikke tilgjengelig.’’
01:00:58
01:01:10
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg har et oppfølgingsspørsmål til rettens spørsmål, faktisk.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
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01:01:14
Advokat Aursnes: ‘’Det dokumentet som retten spurte deg om, hadde det et bilag? Og hvem har
skrevet det?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Oi, hvilke dokument snakker du om nå?
Advokat Aursnes: ‘’Det notatet som ble delt ut, som jeg fikk av deg.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei, … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Var det vedlagt … ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Vet du hva, jeg tror egentlig kanskje, at det du fikk av meg rent fysisk, som
du kopierte, var stifte sammen med det som er Magelis begrunnelse for å … husker ikke. Og det kan
godt hende det ser sånn ut …’’
Advokat Aursnes: ‘’Var ikke det vedlagt?’’
01:46
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, nei, det … det fra Mageli, det følger nok … følger nok saken, på vanlig
vis, mens det andre er løst.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det ble jo skrevet dagen før, det …’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’ … fra Mageli?
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, det er mulig det, altså. Men … men jeg tror ikke det mageligreia ble
utdelt i møtet. Og hvis du sjekker protokollen, så tror jeg kanskje den ligger der, men det kan du jo
sjekke. Det er ikke vanskelig å finne den, men denne … denne framsiden der det står… ’’
01:02:10
Advokat Aursnes: ‘’Det er vanskelig for meg; Jeg har ikke funnet den, jeg.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Å nei? OK, det … det bekymrer meg litt. Men, som sagt, det er dessverre
litt for vanlig. Og, som sagt, postlisten er en blanding av brudd på taushetsplikt og manglende
dokumentføring. Det er og sånn at disse … disse … det er også laget en rapport fra Rambøll i mars
eller april 2020. Og da har Kommunen sendt den til NVE, med et spørsmål. Spørsmålet vet jeg ikke,
for det har jeg aldri funnet, men jeg har fått kopi av Rambølls rapport pluss NVEs kommentar til den.’’
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Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Den har jeg fått av … ikke Prestegård, men han som gikk av … Reinsberg.
For da også spurte jeg, for det var i forbindelse med diskusjonen om ‘’’’er det nødvendig med nye
boringer?’’’’, så fikk jeg det tilsendt. Men det fant jeg aldri i postliste. Det fikk jeg tilsendt fordi at jeg
hadde … jeg ønsket å kontrollere meg sjøl. Når jeg var så hard med varaordføreren i avisen, så ville
jeg kontrollere med Kommunen: ‘’’’Hva … Har dere noe annet … har dere noen annen tolkning av
områdeplanen enn … enn det jeg har?’’’’ .‘’
01:03:16
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Det fikk jeg ikke noe svar på, det. Men da fikk jeg altså dette dokumentet,
da, som er en rapport … Rambøll fra april eller mars 2020, med en mail fra NVE. Men ikke det som ble
sendt ut. Altså, hvilke spørsmål Kommunen stilte til NVE, det vet jeg ikke, og det klarer jeg ikke finne
ut heller. Det kan jo selvsagt hende, hvis jeg gikk på Reinsberg – ja, nå spørs det jo nå da Reinsberg
har slutte, men, det kan jo hende [uoppfattelig] funnet ut. Men, som sagt, det var stifte sammen
altså, når … når du fikk det av meg, og sånn var det ikke når de fikk det i kommunestyret. Da var det
dokumentet løst. Det ble delt ut over bordet. Det er to sider, tenker jeg [uoppfattelig].’’
01:04:00
Advokat Aursnes: ‘’Men kjenner du til hvordan … om det magelidokumentet kom til de folkevalgte,
det av niende?
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Jeg tror det, men det må du … det er nesten bedre at du spør Klaseie om,
altså, for det er klart at, som sagt, jeg fikk ikke utdelt papirer, jeg bare høgg tak i en sånn, jeg, fordi at
… også var det sånn … . Nei, det er ikke sant, fordi at jeg klarte ikke det. Det var ett eller annet som
gjorde at jeg søren ikke fikk tak i et eksemplar, men poenget … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Hvordan fikk du det, da?’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, men det … greia er nemlig at jeg var smart nok til å spørre
kommunisten, Hellevang, om han hadde et eksemplar, og det hadde han. Så det var Hellevang - jeg
kopierte mitt fra Hellevang, jeg.’’
01:04:29
Advokat Aursnes: ‘’Takk, det var alt. Jeg har ikke flere spørsmål.’’
Advokat Hjetland: ‘’Tenkte bare vi kunne, siden det står på side 903, det er da [uoppfattelig] tredje
side av dette notatet fra … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Nå er du i rettens utdrag, ikke sant?’’
Advokat Hjetland: ‘’Rettens utdrag side 903, også står det ‘’’’vedlegg som følger saken’’’’. Og det
ligger jo da to dokumenter der. Det øverste det … det har tittel ‘’’’klage over ekspropriasjonsvedtak
grunneier Nils Søvde ‘’’’ … ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja.’’

26

Advokatfirmaet | Macdonald Aursnes

Advokat Hjetland: ‘’Hvis man går til side 904, så ser man og dette notatet fra Mageli … ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Med emne ‘’’’Klage over ekspropriasjonsvedtak … ‘’’’ ‘’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, han har rett, skjønner du, fordi at, greia er … . Men … men vær klar
over en ting, da: Dette var akkurat … , det er greit en kom på det når når en husker det. Dette er etter
den nye postlisten og det nye møtekalendersystemet. Dette var akkurat i overgangen. Slik at det han
nå leser opp, du kan velge … det er … det er egentlig veldig fint laga, for du har egentlig sånn greie
som du kan trøkke på for alle dokumentene som tilhører saken, hvis de bare legger det inn der på en
ordentlig måte. Poenget er at det gjorde de ikke. En annen ting var at det lå altså to dokumenter,
men jeg spurte nemlig to eller tre kommunestyrerepresentanter, for jeg oppdage det der. Jeg vet ikke
om de hadde fått noen opplæring på det der. Men jeg spurte: Hvilke dokumenter finner du? Og da ble
svaret som han: De finner det ikke.’’
01:05:48
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Ja, forresten, mulig forbehold om at det er seinere, altså. Men det der har
jeg gjort en gang fordi at du har … fordi at det er to forskjellige systemer for postliste og to
forskjellige systemer for protokoll. Det ser du hvis du går inn på kommunesia. Og det er litt annen
funksjonalitet der, og den nyeste funksjonaliteten kunne ikke kommunestyrerepresentantene i
starten. Sånn hvis at det er sånn at det faktisk er rett etter, så gjelder det den der.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’OK, jeg forstår som at det teknisk sett var tilgjengelig for
representantene, men at det kan være noen av representantene som ikke var kjent med hvordan man
fikk lasta ned riktig [uoppfattelig].’’
01:06:26
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Korrekt. Men framdriftsskjemaet, det finnes ikke, bare så vi er enige om
det, altså: Det finnes ikke. Det ligger ikke på saken, enten du bruker nytt eller gammalt eller om du
leiter deg blå eller grønn. Det finnes ikke. Det ble delt ut i møtet. Følger ikke av protokollen. Følger
ikke av innkallingen. Innkallingen – det er i og for seg forståelig på en måte, for innkallingen er sendt
ut, ja, åtte-ti dager før, og da eksisterte ikke dokumentet, så greit nok. Det er uheldig at det deles ut i
møtet i utgangspunktet, men de har jo fått en bestilling. En annen ting er at jeg mener vel at, ja … ‘’
01:07:00
Advokat Aursnes: ‘’Ja, OK. Takk, da har jeg ikke flere spørsmål.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Nei.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, da får du ha takk for at du kunne forklare deg for retten i dag.’’
Lokalpolitiker Bakkehaug: ‘’Jau-jau.’’
01.07.10
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TRANSKRIPSJON:

Planutvalgsleder Anders Klaseies vitnemål for tingretten torsdag den 15. april
2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

Vitnet Anders Klaseie møtte direkte og forklarte seg fra klokken 09:11 til klokken 09:55 på tredje
rettsdag.
00:00
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Da var på en måte Senterpartiet satt på sidelinja, akkurat når valget vart
tatt – så jeg var ikke involvert i valget av tomt. Og så var det jo da valg høsten 2015, hvor
Senterpartiet fikk ordføreren og jeg og fikk litt mer framtredende verv. Så da var jeg nestleder i det
hovedutvalget da, den høsten i ’16 når mye av detta her vart bestemt.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og nå, etter valget i ’19, så gjorde jo Senterpartiet det enda bedre, så da
vart det enda mere jobb på meg, så nå er jeg i Formannskapet og er leder for i det her Hovedutvalget
for næring plan og miljø, og har sånn sett en veldig ledende rolle i kommunens ledelse i dag. Og
derfor så er jeg jo i et litt … ja, det var nødvendig å stevne meg som vitne for at jeg skulle møte her,
da, på grunn av det. Det må jeg få lov til å si. Holdt det, eller?’’
Advokat Aursnes: ‘’Det holder lenge! Og så lurer jeg på om du kan fortelle hvilke dokumenter du har
kikka på for å forberede deg til dette her?’’
01:00
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, for det er jo sånn at 2016 er jo fem … fem år sida, sånn at jeg må være
ærlig på det: at det er veldig mye her jeg ikke husker, sånn at jeg har hatt behov for å bla i protokoller
og papirer for å prøve å rekapitulere noe av det. Og så har jeg med meg en sånn ei blokk med
håndskrivi litti granne, der jeg har tatt møtedatoene der saken har vært oppe, da, og bare notert kort
hva jeg mener er relevant for saken, per møte. Også har jeg … Og det er egentlig de møtene som
advokat Aursnes har sendt meg, da, med protokoller, og som jeg har med meg her, i tilfelle jeg må bla
noe i det, da. Men det hadde jeg egentlig ikke tenkt å gjøre, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’Høres bra ut – til støtte for hukommelsen, ja. Ja, og, vi har snakket sammen, sånn
at da ber jeg deg egentlig bare begynne å fortelle om hva som skjedde vedrørende BU3 i
Hovedutvalget, fra begynnelsen, første saksframlegget, fyr løs!’’
02:02
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’ Nei, for detta var jo i høsten ’16, og da hadde vi en samarbeidsavtale med
et flertall i Kommunestyret hvor det var enighet om at det ikke var aktuelt med noen omkamp, da, om
den her tynsåktomta, men at flertallet sammen skulle jobbe for å få en best mulig løsning for skole på
det planområdet.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og da var det høsten 2016, så var det svært gode planmøter. Vi hadde …
hadde en aktiv diskusjon i sjølve utvalget, med politikere og administrasjon, god dialog, og vi hadde jo
saken, som dere og ser i protokolla, att og fram, da, mellom politikera og administrasjon flere ganger
den høsten, for å liksom komma fram til en best mulig løsning; akkurat sånn som man skal drive
saksbehandling og politikk i en kommune.’’
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02:47
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så da kan jeg ta ett og ett møte, sånn sett. Da er det jo næring, plan og
miljø, Hovedutvalget, da, 23.08.’16. Da fikk vi jo et planforslag som flertallet ikke var fornøyd med,
sånn at, og det er helt vanlig – det gjør vi i mange typer plansaker, det flertallet da gjør er at vi sender
planen tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding. For det, jeg vet ikke hvor godt dere
kjenner til kommunal… . Jeg kan bare si det, at i formannskapsmodellen, som vi bruker i Eidsvoll
kommune, så er det ikke politikera som skal drive saksbehandling. Vi skal bare vedta og fatte vedtak i
de saka vi får på bordet. Dersom noe mer må gjøres med en sak, så er det administrasjonen og
Rådmannen, liksom.’’
03:28
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så det vi gjorde da var bare å fatte tydelig beskjed om det til
administrasjonen, jeg bruker begrepet ‘’’’administrasjonen’’’’, men det er Rådmannen, da. Med blant
annet detta med krav om å redusere arealet, da, som var en av … . Det var flere krav der, og det ser
dere i protokollen, men en av de viktige tinga der var at arealet skulle reduseres.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Da jobber jo administrasjonen hele høsten med det her, og vi får opp igjen
saken
1. november i ‘16. Så da er det og Hovedutvalg næring plan og miljø, 1. november 2016. Og
litt i forkant av det møtet så utarbeider, for vi har jo fått sakspapira, men vi er ikke helt fornøyd med
de karta som ligger der heller, sånn at da utarbeider Senterpartiet og resten av flertallet, da, et eget
kart, som viser at vi greier å ytterligere redusere tapet av dyrka mark, da, på tomta.’’
04:21
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og vi utarbeider også den her bestemmelsen som også … den har vært
med hele veien, står i planbestemmelsene i dag, paragraf 4.9.4. blir og utarbeida til det møtet: Som
sier at utforming av bygga innafor det her BU3 skal bestemmes i detaljregulering. Og da er jo noe av
bakgrunnen for at den bestemmelsen kom inn, var jo at vi da i forbindelse med detaljregulering, når
vi plasserer bygga, ser hvor mye areal vi trenger til skolen.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men da, så blei jo det her litt vanskelig for administrasjonen, og så nå ... .
Det kan jeg og si: Næring plan og miljø er kommunen som planutvalg, sånn at vi behandler
reguleringsplaner uavhengig av om det er private eller kommunen sjøl som fremmer dem. Men her er
det jo Kommunen sjøl som fremmer’n da, sånn at når vi da har fatta et vedtak, og det blir med tilbake
til administrasjonen og til Rådmannen, så sitter jo Rådmannen både som planmyndighet og … og
utvikler eller, ja skoleeier, da.’’
05:28
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Sånn at det som her nå skjer da, når planutvalget fatter det her vedtaket,
er jo at det blir dialog i administrasjonen, imellom skole og plan. Og Rådmannen beslutter vel da at
det vedtaket ikke går, og anmoder næring plan og miljø om å ta opp igjen saken. Og det gjør vi da
29.11.’16. Og det er heller ikke noe dramatikk i det. Og det er heller ikke så veldig uvanlig, og et
vedtak er jo ikke gyldig lengre enn til neste vedtak.’’
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06:00
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Sånn at da fikk vi opp igjen den her 29.11.’16. Og da var det veldig
vanskelig for flertallet å gi et slags frislepp av den her arealstørrelsen og hvor mye dyrka mark som
skulle tas. Men, vi blei … vi var i veldig sterk tvil, men vi ble overbevist da av et veldig tydelig
saksframlegg, med en konklusjon som helt klart beskreiv at vi må ha et stort areal nå fordi vi ikke
kjenner arealet … området godt nok. Men hvilket areal vi må ta, og sånn, det bestemmes seinere når
… i detaljregulering. Det ble vi overbevist om da. Og flertallet ble da med på det, da.’’
06:45
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, og det jeg kan si her, for nå har jo dere masse sakspapirer, men den
sterke tvilen i posisjonen mener jeg understrekes når en leser den protokollen ifra 29.11.16, at jeg
allerede i konstitueringa i møtet må etterlyse det kartet som ble vedtatt i forrige møte, for det lå ikke
i protokollen, og ligger faktisk ikke der enda, da. Men det er liksom sånn … det var litt … der var det
litt steile fronter imellom politiske flertallet og administrasjonen; hvorfor det kartet plutselig har blitt
borte, men det understreker liksom hvor sterk tvil det var. Ja, men vi blir nødig med, på grunn av den
overbevisende konklusjonen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Motvillig? Motvillig med?’’
07:30
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Motvillig … ja, eller, ja-ja. Motvillig, eller ‘’‘’nødig’’’’ skriver jeg, da, eller
sier jeg, men ja-ja. Men det som er viktig, det er at den 4.9.4 - den står der fortsatt, om at … . Og den
tok politikera inn for å sikre oss at utforming skulle skje i forbindelse med detaljregulering: paragraf
4.9.4.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ’’Og den må en og se litt i sammenheng med den paragraf 2.11, om
jordflytting, som vi også fikk inn i samma møtet. Og når det gjelder detta med jordflytting, og i og
med at detta er det Kommunen sjøl som skal gjøra, så har det vært veldig mye debatt om hvor dyrt
blir det å flytte denna jorda – har Kommunen i det hele tatt råd til å flytte den jorda?’’
08:10
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og vi fikk inn … vi fikk på en måte flertall for å ta inn paragrafen om
jordflytting, med den risikoen for kostnad, mot at vi også tok inn 4.9.4, om at størrelse skulle
bestemmes seinere. For da er det jo etter at vi har bestemt størrelsen, etter 4.9.4, at vi ser hvor mye
jord er det nødvendig å flytte her? Og hvor stort areal trenger vi? At de to, i det møtet her, mener jeg
henger sammen, da. Og da var det et breidt flertall.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Det var ’16. Vil dere ha spørsmål da til den bolken? Eller skal jeg bare
fortsette?’’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg synes at du bare skal fortsette … ’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, greit, for det var jo da høsten ’16, og … . Og et planforslag blir da lagt
ut til offentlig ettersyn, ikke sant?’’
Advokat Aursnes: ‘’Nå skal du til det tredje saksframlegget og det tredje møtet, ikke sant?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei, det var detta: 29.11.’16 – det er det tredje møtet.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, bare fortsett, du.’’
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09:03
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja-ja-ja, så det var det tredje møtet. Da blir planen lagt ut til offentlig
ettersyn med … med et stort areal, men med den 4.9.4 om at utformingen skal bestemmes seinere, og
det med jordflytting og at administrasjonen var veldig tydelig på at størrelsen skulle bestemmes
seinere, da.’’
09:20
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så går det jo et år. Så da er det 22.08.’17, næring, plan og miljø. Da
kommer det en innsigelse ifra Fylkesmannen opp til … som sak til utvalget, da. Og da har jo denna
saken her i mellomtida blitt en veldig oppheta sak i lokalmiljøet i Eidsvoll. Og Senterpartiet får ganske
mye kjeft for at vi er med på denna saken, fordi alle skjønner at detta er hoppende gæli og helt feil.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og i og med at samarbeidsavtalen våres, med Arbeiderpartiet og liksom
flertallet, var sånn formulert at det gjaldt når vi utarbeida reguleringsplan, men nå blei det en ny sak.
Nå var det en innsigelse, og da var ikke lenger Senterpartiet bundi av den samarbeidsavtalen. Sånn at
fra og med her da, så er Senterpartiet på sidelinja. Det er kjempedårlig stemning i det politiske
miljøet, og det er et flertall med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre som oppstår, da, og det
er jo det som går enda.’’
10:20
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men det som skjer fra og med det møtet her, og da sier jeg ‘’’’fra og
med’’’’, for det gjelder og i detta møtet: Kjempedårlig stemning, ingen reell debatt i møter, ingen
dialog om saken eller noentingen, og flertallet har bestemt seg på forhånd. Sånn at nå er resten, ja …
, men det som … ja, det var det … det er litt sånn … . Så det ble bare banka igjennom, og flertallet
bestemte da at det skulle mekles med Fylkesmannen, ja. Og da blir det … meklinga skjer jo på høsten,
da.’’
11:00
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og da får vi saken opp igjen i Kommunestyret 10.10.’17. Og der får vi da et
notat om at mekling ikke har ført fram. Og akkurat det samma som jeg sa om forrige møte gjelder
nå: At det er ikke noe samtaler om saken; det var kjempedårlig stemning; flertallet, med
Arbeiderpartiet, Høyre og Frp har bestemt seg på forhånd, og er ikke villig til å ha noen form for
dialog om saken.’’
11:30
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men: alle forutsetningene fra ’16 ligger jo fast. Planen blir jo vedtatt, eller
ikke vedtatt, da, men han blir bestemt sendt til Departementet, uten noen endringer. Sånn at § 4.9.4,
om utforming står der fortsatt, og paragrafen om jordflytting står der fortsatt. Sånn at: Selv om det
plutselig var et annet flertall, og dom nekta å ha noe dialog, så gjorde dom ikke om på noe av det
flertallet hadde utarbeida i ’16: Akkurat det samma blei sendt videre. Så det var en liten trøst for oss
som var satt på sidelinja: At dom i hvert fall ikke ødela den gode jobben vi gjorde høsten ’16.’’
12:10
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Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, da er vi over på… da går det tre år, da er det 2019, som er neste gang
jeg hører noe om saken; i Kommunen, da, det skjer jo ting i statsapparatet, men det veit ikke jeg noen
ting om. Men da er det ‘19 som er neste gang. Og da har det vært et lokalvalg i ‘19, og det hjalp jo
ikke: Tynsåk er ikke en del av noen som helst samarbeidsavtale mellom noen partier, men det er
fortsatt et , knappest mulig nå da, men fortsatt et flertall mellom Arbeiderpartiet og Høyre og Frp.
Sjøl om Senterpartiet, på grunn av tynsåksaken, dobla seg i oppslutning i det valget, men det holdt
akkurat ikke, da, men jeg … ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Før du går videre til kommunestyrebiten av historien din … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja … ‘’
12:57
Advokat Aursnes: ‘’Du sier at det ikke var så mye debatt, men det … etter hvert da, men i de møtene
det var debatt og full fart og så videre: Var ekspropriasjon, og prisen på det, noe tema?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Prisen, sa du? Nei, jeg hørte ikke hva du sa.’’
Advokat Aursnes: ‘’Var det snakk om … Det var snakk om hvor store skal arealene være. Var det også
snakk om de bør være slik eller sånn, fordi det koster mye eller det koster lite – ble det nevnt?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Jeg trur vel ikke vi på det stadiet trodde det kom til å bli en
ekspropriasjon.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Det var ingen, jeg tror ikke det … da.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hadde medlemmene i Utvalget noen idéer om … om det var middels eller billige
arealer?’’
13:40
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, nei, det var mest, for meg i hvert fall så, og det er jo mye mer verdt enn
penger, så var det matjorda og det … den biten.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, takk.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så jeg greier ikke å få nok penger til å kompensere for det.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, da vil jeg gjerne høre mer fra der du var!’’
14:02
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Da er vi jo … da får vi igjen saken, da, i Formannskapet 19.11.’19. Og da
må jeg si, at motivasjonen, da, for å jobbe med denna saken her, i mindretallet, når vi tapte den
akkurat i detta valget også, den er minimal. Det er på en måte en veldig ødeleggende sak, da, for
Eidsvoll kommune og for samarbeidet. Og egentlig for meg personlig og, sånn at jeg har egentlig
bestemt meg, da, for å ikke ødelegge livet mitt på denna saken, for det er en ordentlig møkkasak.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Sånn at ja, så der gjør ikke … . Jeg skal innrømme det, at der gjør ikke vi
som er i mindretall noe veldig jobb, for det er ikke noen vits, fordi at flertallet har bestemt seg og det
er ingen dialog. Så det som skjer i det formannskapet, men det har dere i papira deres, men det er jo
at Arbeiderpartiet fremmer et forslag om å by noen kroner mer for tomta, da, for å prøve å unngå
ekspropriasjon, men Senterpartiet mener at vi må droppe hele greia og finne ei annen tomt.’’
5

15:05
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og da er det … går jo denna til Kommunestyret 10.12.’19. Og da er jo det
budsjettmøtet. Og det betyr jo, og det er også første budsjettmøte etter et lokalvalg, og det betyr jo
at i det møtet, så er det budsjett som er altoppslukende. Og til det møtet var det 1115 sider med
sakspapirer, hvorav det aller meste angår budsjett, og det er det alle er nervøse for, og forbereder seg
jo på innlegg og skal forsvare budsjett, i den … i det møtet. Og her gjelder det samma, at det var
ingen reell debatt om den her ekspropriasjonssaken, men Høyre og Frp og Arbeiderpartiet fremma da
… eller fikk da flertall for å ekspropriere.’’
15:52
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og så kommer jo da klagesaken, i formannskapsmøtet 03.03.’20. Og det
som skjer da er at der kommer det jo spor da, igjen, av et lite blaff av engasjement ifra meg og
mindretallet. Sjøl om jeg egentlig har bestemt meg for ikke å ødelegge livet mitt på denna saken, så
fikk vi så mye kjeft den vinteren, da, av både medlemmer og ikke-medlemmer og i leserinnlegg i avisa
og … . Er Senterpartiet egentlig plutselig for allikevel og litt sånn? Sjøl om vi stemte jo imot, men vi
hadde ikke noe annet engasjement, da.’’
16:25
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så her så måtte vi engasjere seg littegranne. Og da skriver jo jeg det
vedtaket som … som får flertall i Formannskapet. Nå er ikke det så relevant, for det blir jo stemt ned
igjen i Kommunestyret. Men det er i hvert fall, så prøver vi i hvert fall å anføre motargumentene om
hvorfor det er feil å ekspropriere, da. Hvorav punkt tre i den argumentasjonen min går ut på at
arealstørrelsen skulle bestemmes i detaljregulering.’’
16:55
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og så må jeg innrømme at jeg da … . Detta gikk jo litt fort, eller sånn … .
Da glømte vi, jeg, egentlig å tenke på akkurat … akkurat den 4.9.4 og det resonnementet der. Det
glømte jeg helt, men … og det var jo … nå er det egentlig … . Når vi kommer til ekspropriasjon i
kommunepolitikk, så er det jo egentlig juss og politikera må jo bare stole på kommunen sin advokat
og … og det som administrasjonen kommer med. Så vi tenkte på en måte at det hadde
administrasjonen kontroll på, da. Sånn at de tinga jeg skreiv i mitt vedtak og som jeg prøvde å anføre
var ting som ikke var juss, men mere politikk.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Da har jeg ikke mer jeg, for etter det da sitter jo vel … eller, da er det er det
vel Staten som har tatt over. Da har ikke Kommunen noe mer i den saken.’’
17:48
Advokat Aursnes: ‘’Men da lurer jeg på det tallet som … . Du snakket jo om ‘’’’den gode jobben vi
gjorde i 2016’’’’. Du sa at det var sånn … sånn det skal gjøres, demokratiarbeid. Og det tallet, 35 da,
hadde du glemt, liksom? Hvorfor var ikke det nevnt da saken … da det var en ekspropriasjonssak?’’
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Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei … ja det hadde jeg glømt. Også er det jo det som var, liksom var jussen,
og som Kommunen var veldig opptatt av, og flertallet og, dom brøy seg ikke om noe annet, dom var
kun opptatt av at det sto i plan- og bygningsloven at områderegulering kunne man ekspropriere etter.
Og dett var dett! Det gikk ikke noe debatt på noe annet. Det var liksom en veldig sånn ‘’‘’teknisk’’’’ på
det.’’
18:45
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Og det fikk vi jo … . For da, når vi fikk flertall i Formannskapet med mitt
vedtak om å si nei til ekspropriasjon, da, så vart det jo brukt en del ressurser på no’ advokater for å
motbevise … eller for å bevise at formannskapet tok feil. Og da var det jo det som var temaet i det
notatet der: At, jo, jo, vi hører hva dere sier, men områderegulering kan man ekspropriere etter.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det dokumentet … de papirene du nevnte der, det var … det var flere dokumenter,
ikke sant?
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, det står vel i papira deres, men vi fikk vel … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Det er det jeg lurer på da, hvor dette står hen?’’
19:24
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Vi fikk e-post den samma dagen som møtet, tror jeg.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, men det var … var det noe Rådmannen hadde skrevet?
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja. Nå må jeg svare, nå … detta husker ikke jeg, altså. Detta veit dere bedre
enn meg, som sitter med papira, tenker jeg, da.’’
Advokat Hjetland: ‘’[uoppfattelig] et svar fra [uoppfattelig] spørsmål var det [uoppfattelig].’’
19:45
Advokat Aursnes: ‘’Men du sier at du fikk noen papirer?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, det husker jeg at jeg gjorde.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. Du nevnte ‘’’’advokat’’’, da?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, Kommunens advokat.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, og var det noen andre enn advokaten som uttalte seg?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, fordi at Formannskapet ba jo om et notat fra Rådmannen om risiko for
framdrift og kostnader i saken, eller noe sånt, så det var jo det notatet, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og, dette er en av grunnene til at vi fører Planutvalgsleder Klaseie, fordi vi finner
jo ikke så godt disse dokumentene i saken, da. Bakkehaug sa jo at de finnes ikke … finnes ikke i saken.
Men hvordan kom … kom disse dokumentene til deg? Jeg har dem fordi jeg fikk dem av Bakkehaug,
det sa Bakkehaug i går.’’
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Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hvordan fikk du dem?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Jeg fikk dom på e-post fra administrasjonen.’’

20:30
Advokat Aursnes: ‘’Når da?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Jeg kan søke det opp i e-posten min, da, men jeg mener det var ihvertfall
ganske tett på, samma dagen, trur jeg. Møte på kvelden og e-posten på formiddagen eller på dagen.
Men, ja … ’’
20:52
Advokat Aursnes: ‘’Ja. Du sa … du sier at du hadde glemt noe, fra … fra … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’ … fra den ping-pongen i 2016, Hovedutvalg plan og administrasjonen. Og så kom
ekspropriasjonssaken – og så sa du at du hadde glemt noe: Men hva hadde du glemt og hva huska
du? For du kan jo ikke ha glemt … du kan jo ikke ha glemt alt?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei, nei, nei. Det var litt sånn at … det er jo Staten, da,
Kommunaldepartementet, som har fatta planvedtaket, så det var på en måte det brevet fra Staten,
hvor det også står at dom anmoder Kommunen om å redusere arealet, det var det jeg brukte, da. Jeg
hadde på en måte, ja egentlig … også har … og glømt … ja glømt å ta med det med … eller nei … ‘’
21:43
Advokat Aursnes: ‘’Tallet … eller?’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, OK, greit.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja.’’
21:50
Advokat Aursnes: ‘’Nei, men jeg er fornøyd jeg, altså.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, ja.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja. Har Statens advokat noen spørsmål?’’
21:55
Advokat Hjetland: ‘’Jeg har bare et par små spørsmål. Skal vi sjå … vi har jo en lang svær blekke med
dokumenter. Men jeg bare lurte på om dette kartet som Senterpartiet utarbeida, er det … er det
dét?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Jepp.’’
Advokat Hjetland: ‘’Det er det på side 983, det alternativ C. OK. Kan du huske … hadde dere tenkt litt
på plassering av skolebygninger der eller hvor… ‘’
22:25
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Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Jada.’’
Advokat Hjetland: ‘’Hvis jeg tar pennen min, da, også kan … altså, nå er jo dette en sånn … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, ja. Nei, da har vi skolebygningen øverst, der det er flatt, øverst til
høyre.’’
Advokat Hjetland: ‘’Er det dette?’’

Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, og … nei … ja-ja [det høres på lydopptaket at planutvalgsleder Klaseie
ler].’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja nå …
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Litt større plass tar det nok … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’ … men ellers greit.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, ikke sant?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’En firkant oppi der … Ja, hadde den enda vært forma andre veien, langs
veien der, så nærmer du deg.’’
Advokat Hjetland: ‘’OK, ja.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Som et rektangel der … sånn ja!’’
Advokat Hjetland: ‘’Sånn eller noe?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Omtrent sånn.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, riktig.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Også parkering der jordet har terreng – der ja!’’
23:01
Advokat Hjetland: ‘’Der sånn, parkering. Hvor stort vil du ha det?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei, det er bare å tegne rett strek over der, det da.’’
Advokat Hjetland: ‘’Over sånn?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja’’
Advokat Hjetland: ‘’Og så bøye sånn?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Noe sånt.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Også uteområde, lekeplass.’’
Advokat Hjetland: ‘’Utearealer der sånn inkludert … ‘’
23:11
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Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, og da mener jeg det ikke var bestemt på det tidspunktet hva … . Altså,
skoler kan jo leke i terrenget uavhengig av om Kommunen eier et område eller ikke.’’
23:23
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
23:24
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men vi … vi mente at, i det området her da, med så mye kulturlandskap
rundt, så trenger vi ikke så stort areal til huskestativ og sånne lekeplassområder. Det er … det er natur
i nærheten som unga kan leke i.’’
23:37
Advokat Hjetland: ‘’Ja, bakgrunnen for spørsmålet er bare at vi har lest fra dokumentene at det var
noe spørsmål om plassering av det. Også har vi ikke … har vi ikke fått noe forklaring på det, men det
er jo da … det er forsøk [uoppfattelig] … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’ Fordi at … og det er jo fordi at også på det stadiet i saken forelå det jo noe
geotekniske boringer som sa at bygga måtte ligge opp sletta der.’’
Advokat Hjetland: ‘’Mmm.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ikke sant?’’
23:57
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men det betyr jo ikke at parkering og lekeområde må være oppå sletta.’’
Advokat Hjetland: ‘’Nei.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Spør du meg, i hvert fall.’’
Advokat Hjetland: ‘’Det var det ene spørsmålet jeg hadde, også har jeg ett til. Dette med grunnerverv,
behovet for grunnerverv for å bygge skole på Tynsåk, da. Var dere klar over hvem som eide tomta?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’At den var i privat eie? Dere måtte legge til grunn at dere var klar over at den
måtte … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja når er du nå? Er du i ’16?’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, nå er jeg i ’16. ’15, da måtte jo … ‘’
24:30
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men det som relevant for ’16, da, er jo at all politikk som pågikk i ’16 var
plan. Da var … . Alt med grunnerverv og alt sånt er jo delegert til administrasjonen. Det har ikke
politikera noe med.’’
Advokat Hjetland: ‘’Nei.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så da var det Planutvalget som jobba med planen i 2016 – og hadde
ingenting med grunnerverv og ekspropriasjon å gjøra.’’
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24:47
Advokat Hjetland: ‘’Nei.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Vi behandler alle planer vi får, vi, enten det er kommunen eller private
som fremmer dom.’’
24:51
Advokat Hjetland: ‘’Men dere var klar over at det ikke var Kommunens eiendom … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja-ja, ja-ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Så det måtte erverves?’’
24:55
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, men det er ikke relevant … da, når vi driver som planmyndighet. En plan
… vi var ikke kommunen som grunneier, vi da.’’
25:01
Advokat Hjetland: ‘’Nei.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Vi var Planutvalget, ja-ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
25:03
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’En privat grunneier kan jo og komma med en reguleringsplan som innehar
nabotomter, uten at det har noe å si for en reguleringsplan – det er fullt lov det.’’
25:11
Advokat Hjetland: ‘’Men når dere skal velge alternativ skoleplassering, da, som planmyndighet … ‘’
25:18
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei, da må det opp igjen til Kommunestyret, som… . Det er ikke
plansaken.’’
25:22
Advokat Hjetland: ‘’Men er det ikke planutvalget som innstiller?’’
25:26
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ikke på skoleplassering. Da hadde vi et skolestrukturutvalg, da, som jobba i
den kommunestyreperioden der, der satt ikke jeg da, imellom ‘’11 og ’15. Og så innstilte det
skolestrukturutvalget til Kommunestyret, på ei tomt. Som for øvrig ikke er denna tomta, da. Det er ei
annen tomt.’’
25:40
Advokat Hjetland: ‘’Ja, de … ‘’
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Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Et enstemmig skolestrukturutvalg valgte jo ei annen tomt. Og så, rett i
aller siste sving da i … i våren 2015, da, når Senterpartiet satt på sidelinja, så fant jo Arbeiderpartiet
og Frp og Høyre ut at dom skulle bygge på Tynsåk.’’
25:58
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men da var det Kommunestyret – det var ikke Kommunen som
planmyndighet. Det var Kommunestyret som skoleeier – og som ønska seg skole.’’
26:06
26:14
Advokat Hjetland: ‘’Når du treffer planvedtak, altså som kommunestyremedlem, da, og skal treffe
planvedtaket, er det da relevant om det skal eksproprieres eller kjøpes? Eller prisen?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Eh, ja teorien, hvis du skal væra hard, så er jo egentlig svaret nei. Men det
… i praksis så er det jo ikke sånn. Fordi at da er det jo samma … da er … Kommunestyret er jo helt
overordna myndighet i Kommunen, som både er skoleeier og som har ansvar for økonomien og plan.
Men reint teoretisk, hvis en skal lesa plan og bygningsloven, så er Kommunestyret da satt som
planmyndighet og kun det. Men det sier seg jo sjøl at en greier jo ikke det.’’
26:52
Advokat Hjetland: ‘’Nei, nei … nei det … det var bare… ditt inntrykk på hva som politiker … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’ … [uoppfattelig] var mest … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
27:00
Advokat Hjetland: ‘’Det var det jeg hadde. Takk’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Takk.’’
27:05
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Når det gjelder de folkevalgte som stemte for ekspropriasjonsvedtaket,
har du diskutert det noe med dem i … i etterkant?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei. Jeg er… . Nei … det er … det er … . Hvis noen nevner tynsåksaken når vi
snakker sammen, så går rullgardina ned.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så det er i null. Og den sterkeste i … i Arbeiderpartiet da, som liksom kjører
saken, har jo fått munnkurv: Han får ikke lov til å nevne saken hvis han treffer meg. I Senterpartiet
trenger vi ikke så strenge reguleringer, da, så jeg har ikke fått munnkurv, men jeg skjønner det jo sjøl.
[Det høres på lydopptaket at planutvalgsleder Klaseie ler].’’
27:42
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Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så det er … nei, det er rett og slett en altopp-ødeleggende prinsippsak som
er evna til å ødelegge livet sitt på, hvis en vil. Så det var derfor jeg egentlig ikke gadd å møte her
heller, fordi at det er helt mørkt.’’
27:56
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Men vet du om det er noen av de i, på en måte flertallet, som har gitt
uttrykk for at de har bygget på noe misforståelser eller feiloppfatninger eller sånt da de traff
vedtaket?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, da er du jo på hva jeg mener, da.’’
28:12
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei, ikke hva du mener, men om det er andre som har gitt uttrykk for
det?’’
28:16
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei, jeg har ikke hørt at noen har gitt uttrykk for det, men jeg … ’’
28:18
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei, nei.’’
28:19
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men dom har … ja, dom har tenkt at her trumfer politikk fornuft. Hele
veien. Og det ser en jo med at dom bare sendte det til Staten, … lå jo hos Staten i ett år, og det blei til
slutt fatta et politisk vedtak, rett før jul, egentlig mot fagråda i Departementet, er jeg ganske sikker
på.’’
28:40
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Poenget her er at det er et flertall med de tre store partia, i den grad Frp
kan defineres som et stort parti nå, da. Men, det var som bare … . Nei, dom tenker bare: Vi har
politisk flertall, detta ordner vi; driter i alt annet; driter i grunneierrett og alt som er … , dessverre.’’
28:57
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, nei men da har ikke jeg noen flere spørsmål … . Aursnes?’’
29:03
Advokat Aursnes: ‘’Jeg vil gjerne spørre Klaseie, først om dette kartet som vår ærede motpart viste …
viste frem. Var det noen bygninger tegnet inn i kart i den behandlingen i Hovedutvalget?’’
29:23
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja. Vi hadde … vi hadde et kart med bygninger i, som et eksempel som vi la
fram i Hovedutvalget. Men så ble det da i … i dialogen i møtet, da, så ble vi enig om at i vedtaket så
bruker vi det kartet uten bygninger. Sånn at det har aldri vært fatta … aldri vært meninga at et kart
med bygninger skulle inn i noe protokoll.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
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29:43
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men vi hadde et kart med bygninger for å illustrere at det er fullt mulig å
få det til, innafor det kartet, som vi i posisjonen sammen tegna og hadde med inn i møtet og viste
fram og brukte som illustrasjon, da. Men vi blei fraråda av administrasjonen å ha det kartet, med
bygninger i, i et vedtak, men vi lagde da et kart uten bygninger i som skulle være i vedtaket, eller var i
vedtaket, ‘’‘’alternativ c’’’’, som vi kalte det, da.’’
30:07
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og så lurer jeg på, nå snakket du om hva som var Kommunestyrets anliggende
da saken kom på det bordet, men jeg vi gjerne vite: Debatten, hva … en ting er hva den skulle ha vært,
etter utgangspunktet , men hva var den?’’
30:30
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Hvilket møte mener du nå?’’
30:31
Advokat Aursnes: ‘’Nå mener jeg møtet i Kommunestyret 10. mars 2020. Hva var momentene som du
og de andre fremførte, da dere skulle avgjøre dette her?’’
30:45
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja … da må jeg bare titte så vidt. Fordi at jeg ser det, at jeg ga meg på
Formannskapet jeg, men du har helt rett, at han skulle opp i Kommunestyret og. Ja, det er den ja. I
det møtet var … jeg husker ikke om det var noe … , men detta er jo på kommuneTV. Jeg vet ikke om
dere har sett på kommuneTV, jeg – så da veit jo dere det bedre enn meg.’’
31.16
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men, jeg tror ikke det var all verdens debatt annet enn at … jo, vi måtte jo
ha litt debatt i og med at det lå en innstilling fra formannskapet der, med at arealet skulle reduseres
osv. … Nei, jeg husker ikke – det må jeg innrømme.’’
31:33
Advokat Aursnes: ‘’Var det noen som snakka om arealtall? Var det noen som sa at denne skolen skal
være 37 ½ dekar?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei, husker ikke – da måtte jeg ha sett på kommuneTV før jeg kom hit, og
det har jeg ikke gjort.’’
31:48
Advokat Aursnes: ‘’OK, mener du … . Kan du svare på om saksframleggene og disse to dokumentene
du fikk på e-post, om de ga god informasjon til de folkevalgte?’’
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32:06
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei, det var jo åpenbart ikke et godt svar på det punkt 1, da, i
formannskapets vedtak, som gikk på at vi … at vi ba administrasjonen om å gjøre en ordentlig
vurdering av risiko for framdrift og kostnader, for å…, vi har jo en …, dagens Vilberg skole detter jo
nesten ned, da. Så der sitter jo unga hver dag i muggete klasserom. Sånn at det er jo helt … , ja. Så da
… . Men det svarte ikke administrasjonen godt på. Men det fikk vi jo ikke klaga på, fordi at i
Kommunestyret er det et annet flertall, og Kommunestyret syntes det svaret var greit nok Arbeiderpartiet, Høyre og Frp.’’
32:48
Advokat Aursnes: ‘’Men selve saksfremstillingene da? Synes du den ga god informasjon til å avgjøre
spørsmålet?’’
32:58
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei … nei. Jeg synes … Nei. Det er … jeg synes jo generelt, at Kommunen
her har inntatt, med advokater og alle, har inntatt en feil … . Dom bruker paragrafene og saken feil,
da. Det kan ikke være sånn at det er meninga å … å ta et så stort areal fra en grunneier, i norsk rett,
når planvedtaket helt tydelig er at størrelsen på et areal skal bestemmes i detaljregulering, så er det
… da er det ett eller annet som skurrer.’’
33:31
Advokat Aursnes: ‘’Nå får du et ledende spørsmål: Husker du hva du sa til meg da jeg var på gården
din?’’
33:44
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’[Det høres på lydopptaket at planutvalgsleder Klaseie ler.] Jeg er jo en god
politiker, så svaret på om jeg husker ting er jo stort sett nei.’’
33:49
Advokat Aursnes: ‘’Ble ordet ‘’’’tåke’’’’ nevnt?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, men det tror jeg … sa jeg vel egentlig i stad her, og.’’
33.55
Advokat Aursnes: ‘’OK. Ja, men si det på nytt da, så jeg også får det med meg!’’
33:58
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja-ja, det er…, nei, men om det er bevisst, da, det … . Jeg vil ikke ha sitert
på … fordi at jeg vil ikke ha det sitert noe sted.’’
34:06
Advokat Hjetland: ‘’Hvis advokat Aursnes vil gå i vitneboksen, så kan han jo gjøre det, tenker jeg,
altså.’’
34:09
Advokat Aursnes: Jeg trenger jo ikke det – han kan jo svare: Ble ordet ‘’tåke’’ nevnt?
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Planutvalgsleder Klaseie: Jada, det ble nevnt. Men det er jo ikke … Det som er poenget her er at, og
det gjelder jo dere og med 1700 sider her, men vi har hatt mye mer enn 1700 sider i
kommunepolitikken i denna saken her. Det finnes ikke én politiker som har lest alle de sidene. Og
kanskje ingen i administrasjonen heller. Det var derfor jeg mener at … Jeg vil ikke skylde… jeg vil ikke
si at administrasjonen bevisst prøver å tåkelegge, men at det er tåke, fordi ingen greier å ha oversikt i
saken, det er det.’’
34:37
Planutvlagsleder Klaseie: ‘’Ja, det er en – det er kanskje bare Bakkehaug som har oversikt, og det er
han som og hjalp meg. Det skal jeg si, da, han hjalp jo på en måte meg litt, da, til å laga det vedtaket i
formannskapet som fikk flertall, da. Når jeg egentlig hadde bestemt meg for ikke å bruke energi på
denna saken, men fikk så mye kjeft at jeg måtte gjøre det, så… ‘’
34:56
Advokat Aursnes: ‘’Det er en ting som jeg ikke forsto her i stad, er det sånn at du ikke var på talefot
med noen i kommunestyret? Sånn at du … på spørsmål fra dommeren, om hadde du … ‘’
35:08
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Jo-jo, vi er på talefot. I dag … i dagens kommunestyre, så har jo
Arbeiderpartiet – så er det jo samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV og
Miljøpartiet. Og vi vedtok for eksempel en kommuneplan i går. Sånn at i alle andre saker så må vi jo
væra venner og samarbeide, og det gjør vi jo. Men det er bare at det ikke er lov å nevne saken
‘’’’Tynsåk’’’’.’’
35:27
Advokat Aursnes: ‘’Men det er ingen som du har snakket med … annen politiker … om det vedtaket
etterpå?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’I flertallet: nei.’’
35:35
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Vi i mindretallet snakker jo sammen; mindretallet snakker sammen … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
35:40
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’ … om hvor håpløst det er.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Men det er umulig å få noen fra flertallet i tale – for dom har bestemt
seg.’’
Advokat Aursnes: ‘’Blakseth, da?’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nja – nei – han har jeg ikke snakka med om det - jeg har så vidt snakka
med Thomas Jacobson, som er gruppeleder i Frp. Han … så vidt det er.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hva sa han da?’’
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35:55
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei, at det er vanskelig, da. Frp liker jo ikke å ekspropriere noe som helst.
Dom er jo for at grunneierretten skal stå sterkt. Men dom mener at toget har begynt å rulle så det er
for sent å snu, eller et eller annet i den duren der. Hvilket også er feil. Det er fortsatt … jeg mener at
fortsatt per nå får vi skole raskere hvis vi velger ei annen tomt. Hvis det er det som er målet til
flertallet.’’
36:22
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Så det kunne jeg og ha sagt mye om, men det er om å gjøre …
egentlig…litt…, men det valgte jeg ikke å gjøre da, om hvor dårlig tomtevalget er i utgangspunktet.
Jeg mener jo at den rettsaken her skulle ha vært ikke bare om de ti måla, han skulle ha vært om hele
tomta.’’
36:40
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Jeg vet ikke om jeg skal si en par setninger om det, jeg, eller om det ikke er
relevant?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg synes kanskje ikke det er nødvendig for … for denne saken. Vi har
litt … litt begrenset tid også.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, ja. Det var derfor jeg hoppa over det.’’
36:52
Advokat Aursnes: ‘’Er det noe du synes du bør nevne som jeg ikke har spurt om?’’
Planutvalgsleder Klaseie: Nei, egentlig ikke, det var bare det, da, siste der.
Advokat Hjetland: ‘’Jeg har notert noen spørsmål her.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
37:08
Advokat Hjetland: ‘’Du nevnte, eller… korriger meg hvis det, hvis jeg misforsto deg. Men altså i 2016, i
2016 var det god stemning, men så surna det etter den innsigelsesrunden fra Fylkesmannen, så når
planvedtaket ble truffet i 2017 så … så var det dårlig stemning og det har på en måte ikke vært noe
bedre i ekspropriasjonssaken. [Uoppfattelig] bakteppe for spørsmålet.’’
37:32
Advokat Hjetland: ‘’Også har jo … også har vi jo sett fra dokumentene at først når det gjaldt valget av
lokalisering så anbefalte jo administrasjonen et annet alternativ enn Tynsåk. Og så, etter innsigelsen
kom, så har vi også sett at administrasjonen anbefalte å snu. Tror du at administrasjonen kunne
skrevet noe i saksframleggene, enten til reguleringsplanen eller til ekspropriasjonsvedtaket, som ville
fått flertallet der til å snu?’’
38:05
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Planutvalgsleder Klaseie: Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg mener at de
saksframlegga kunne vært mye bedre, ja. Og at det er … at administrasjonen og, eller enkelte i
administrasjonen og, har hengt seg litt opp i Tynsåk. For eksempel at de bruker argumentet at, hvis vi
skal velge Trolldalen da, som er den andre tomta – som kommunen eier sjøl – på fjellgrunn, da må vi
ha gangveg, for der bor det … men, i området Trolldalen så bor det jo masse unger, så om du har
skolen der og du må ha gangveg ned til en skole ned til Tynsåk, eller andre vegen, den gangvegen må
bygges uansett, da. Så sånne ting … så jeg mener helt det at administrasjonen kunne ha skrivi, eller
vært … ja …’’
38:52
Advokat Hjetland: ‘’Ja, for jeg oppfattet din forklaring slik at du … du mente det hadde låst seg, at det
gikk politikk i dette, at de ikke hørte på fornuft – i hvert fall fra … fra deg eller fra … ‘’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Så om disse argumentene hadde kommet inn på annet vis …’’
39:06
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Ja, og det gjelder … men, altså, Rådmannen da, eller øverste leder i
administrasjonen, må jo være lojal til det til enhver tid gjeldende flertallet. Og så er det
saksbehandlerne nedenfor, de kan skrive litt mer sånn … Et veldig fint sitat er ‘’’’at alle i en kommune
driver politikk’’’’. Både administrasjonen og politikerne driver politikk, det er den eneste måten å
komme videre på, men det er bare politikerne som er folkevalgt, da.’’
39:29
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Det er helt åpenbart også folk i administrasjonen som driver [uoppfattelig]
i denna saken her.’’
39:34
Advokat Hjetland: ‘’Ja, [uoppfattelig]. Takk skal du ha.’’
Advokat Aursnes: ‘’Kan jeg stille ett spørsmål til?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
39:39
Advokat Aursnes: ‘’Dette saksframlegget av 17. februar 2020, til kommunestyrets behandling av
klagesaken, hva sto det der at klagen til Søvde gikk ut på? Hva hadde Søvde klagd på, mente
kommunestyret da de behandla dette her?’’
39:55
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Nei … det var … Det jeg tror det var diskusjoner om … . Nå merker jo dere
at jeg kan dessa sakspapira mye dårligere, nettopp fordi jeg visste at jeg var en del av mindretallet og
at det var budsjettmøte og … så detta var egentlig gitt opp, da. Men jeg tror det gikk på ‘’’’ja’’’’ eller
‘’’’nei’’’’ til at Kommunen skulle få erverve det arealet, og en … litt om pris tror jeg, det var litt att og
fram om pris.’’
40:27
Advokat Aursnes: ‘’Takk, da har jeg ikke flere spørsmål.’’
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Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Bra, men da får du ha takk for at du kunne forklare deg for retten i
dag.’’
Planutvalgsleder Klaseie: ‘’Takk-takk.’’
40:36
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TRANSKRIPSJON:

Lokalpolitiker Stein Aarviks vitnemål til tingretten onsdag den 14. april 2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

Lokalpolitiker Aarvik forklarte seg over link fra klokken 14:55 til klokken 15:45 på andre rettsdag.
00:00
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, da skal jeg bare begynne med dine personopplysninger Aarvik, og
ditt fulle navn er Stein Aarvik.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det er det.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Og hva er din fødselsdato?’’
Lokalpolitiker Aarvik. ‘’22.02.70’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Og din adresse?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Teiemoen 28.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, og hvilke postnummer og sted er det?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’2070.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja. Og ditt yrke?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Mitt yrke? Ja, det er vel en kombinasjon av selvstendig næringsdrivende og …
jeg er eneste ansatte i mitt eget AS.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
01:00
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Så jeg er vel alt i egen … i egen organisasjon. Så jeg jobber med
eiendomsutvikling i det daglige.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Har du noen tilknytning til noen av partene i denne saken?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Da er det sånn at når du skal forklare deg for retten så er det viktig at
du snakker sant og at du gir uttrykk for tvil dersom det er noe du er usikker på eller ikke husker og du
må ikke holde tilbake opplysninger som du skjønner har betydning for saken, også slik at det er
straffbart å bevisst gi en uriktig forklaring for retten. Og før du kan forklare deg så må du avgi en
forsikring, og forsikre å fortelle den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe, så gjentar du
etter meg: Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.’’
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Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Takk. Og da er det slik at det er saksøkers advokat som begynner å
stille deg spørsmål, og så bare overlater jeg ordet til han.’’
01:55
Advokat Aursnes: ‘’Hei, hører du meg?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja, jeg kan høre deg.’’
Advokat Aursnes: ‘’Bra.’’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg lurer på om du kan fortelle meg hva slags posisjon du har hatt, som gjør at …
at du holdt på i Eidsvoll kommune en stund?’’
Advokat Aursnes: ‘’Hovedutvalget og kommunestyret – hva … hva gjorde du der - når?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Jeg blei folkevalgt inn ved valget i 2015, kommunevalget – for Høyre. Og i
forbindelse med det, så fikk jeg sånn passe bra med stemmer at jeg kom opp på den lista som gjorde
det at jeg fikk da en fast plass i Hovedutvalg for næring, plan og miljø i Eidsvoll kommune. ‘’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Når det gjelder det du spør om når det gjelder kommunestyret, så var jeg
første vara i starten høsten 2015, da valget var avgjort, men det medførte at jeg noen ganger kom
inn, da, som varamedlem, på grunn av frafall av de faste medlemmene i kommunestyret. Men etter
hvert så hadde vi da noen permisjoner som, av lengre varighet, og det endte jo med at spesielt den
siste halvdelen, altså de to siste årene av den perioden fra høsten 2015 til høsten 2019, så var jeg jo
tilstede på stort sett alle kommunestyremøter.’’
03:25
Advokat Aursnes: ‘’OK. Ja, og jeg lurer på om du kan fortelle fra Hovedutvalget, Hovedutvalgets
behandling av områdereguleringen for Vilberg. Det er jo spesielt BU3, da. Og der var det jo fire møter,
og jeg lurer … vil gjerne at du bare begynner på begynnelsen av den historien og forteller det sånn
som du så det, sånn som du opplevde det. Første møte, første saksframlegget … kan du det? Sånn,
hva var det første som skjedde?’’
04:05
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Mitt første møte med områdereguleringsplanen for Vilberg var jo i
Hovedutvalget for næring, plan og miljø den 23.08.2016. Da var det førstegangsbehandling av
områdereguleringsplanen. Og, i forbindelse med den områdereguleringsplanen så var det jo allerede
et tidligere vedtak om lokalisering av ny barneskole, på Tynsåk. Ergo så lå jo også da det området
inne som den totale områdereguleringsplanen. I det forslaget som ble lagt fram den gangen fra
Rådmannen, til førstegangsbehandling, så var jo det snakk om et forslag som da skulle ut på høring.
Og i forslaget, så lå det cirka 46 dekar som var nødvendig areal til skole, men planområdet som var
foreslått var på totalt 62 dekar, og i all hovedsak dyrka mark.‘’
05:10
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det som blei uttrykt der, fordi forskjellene på dette her den gangen var at man
også legge inn såpass mye ramme for at man skulle ha mulig fremtidige utvidelser også, i forhold til
det man planla. Det møtet der, det … med det utgangspunktet, førte jo til at det blei jo en relativt
lang debatt, og det blei en god debatt, politisk sett. Fordi at her var det jo jordhensyn, det var
plassering, det var omfang; altså, man begynte jo å diskutere behovene, og nødvendigheten av
størrelse på arealer, og så videre og så videre.’’
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05:55
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Når det gjelder de tingene som omhandla BU3-området, som det heter – altså
det avsatt til skoletomt, så blei det foreslått seks punkter fra, i all hovedsak, politisk posisjon. To av de
punktene, det blei et omforent forslag, som blei støttet av alle, og det var blant annet at områdene
som lå til offentlig formål, de skulle detaljreguleres. Det andre var at man ønsket å ta inn ravinedalen
ved Tynsåkjordet, til regulert offentlig formål. I … med hensikt som uteoppholdsareal. Så de to
punktene, de var jo enstemmige i forhold til beslutning og vedtak.’’
06:45
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’I tillegg til det, hvor det var litt dissens, så var det et forslag om at man ønsket
å sende planen i retur, da, med endringer. Og det gikk jo med hovedformålet å få redusert arealet
vesentlig, og der refererte man også til Fylkesmannens uttalelser allerede til planprogrammet, som
ble forelagt i 2015 en gang – det kjenner jeg ikke så veldig mye til, for da var jeg ikke involvert i dette
her.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men vet du hva Fylkesmannen hadde innvendt til planprogrammet? Hva mente
Fylkesmannen var feil?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei, ikke … ikke ordrett, tar jeg ikke, altså, men jeg bare vet at de hadde vel en
forventning om hensyn og reduksjoner og spesielt dette med jordvern. Altså, det kom jo … det lå noe
inne der, men jeg kjenner ikke til detaljene på det, det har jeg ikke satt meg inn i. Mitt utgangspunkt
var jo at det lå et vedtak om etablering av skole på Tynsåk.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det andre som kom opp, som et forslag der, det var jo at man ønsket å ta
kontakt med Akershus fylkeskommune for å få plassert da, en flerbrukshall i Vilbergområdet. Og ikke
nødvendigvis i tilknytning til en ny skoleetablering. Og det gikk jo på å kunne da omdisponere … altså
redusere de arealene som måtte omdisponeres i forhold til den … det plasskravet en flerbrukshall
også hadde.’’
08:10
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Så disse tre hovedbolkene, seks punkter tilsammen, de blei jo da vedtatt med
et flertall, selv om det var dissens på … på noe av det. Og planen som ble lagt fra til
førstegangsbehandling blei da returnert for videre bearbeiding i administrasjonen.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det er vel det jeg har egentlig, til den førstegangsbehandlinga av
områdereguleringsplanen.
Advokat Aursnes: ‘’Ja, da kommer vi vel til andre runde?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja, det gikk jo littegranne tid, men det som i sak 112/16, også i Hovedutvalg
for næring, plan og miljø, så kom det jo da en ny førstegangsbehandling, for områdereguleringa. Og
den ble gjennomført 01.11.2016. Og det var jo da en retur av saken som følge av det forrige møtet,
og hvor dom skulle da se på de seks punktene som jeg nevnte i stad. Der kom administrasjonen inn
med at de opprettholdt kravet om detaljregulering på de offentlige områdene, men kun for BU3 –
altså det nye skoletomtområdet. Så det ble opprettholdt.’’
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09:38
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’De viste litt til noe feilsitering fra Hovedutvalget i det vedtaket som ble gjort i
forkant, når det gjaldt referansene til Fylkesmannen. Men det førte til at de i saksframlegget sitt, fra
administrasjonen, la fram to alternativer. Det ene var et alternativ A og det andre et alternativ B. Og
alternativ A, med de føringene de hadde da fra … fra returen i møtet i forkant, det førte til en
reduksjon på en cirka 11 – 12 dekar. Det vil si at nå sto man med 52 mål istedenfor 62. Det vurderte
de som mest optimalt, sånn administrativt og i forhold til reduksjon på tap av dyrka mark, men det
var den nordlige delen av det området. ‘’
10:28
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Alternativ B ble også lagt fram, og vurdert som det som var kanskje mest
nærliggende i forhold til flertallsvedtaket til Hovedutvalget i møtet før, men det var en reduksjon på
nesten 20 mål. Det er nok det som da ble vurdert til svare opp best i forhold til … til vedtaket i møtet i
forkant. Det vil si et samla areal på cirka 43 mål, og det reduserer beslaget av dyrka mark i sørvest og
nord. Men da blei det da, det er jo fordeler og ulemper med alt, og da ble det liggende igjen et sånn
inneklemt LNF-areal.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det de også tok tak i blant de seks punktene, det var jo at de erstattet og la inn
en gymsalsløsning, og ikke flerbrukshall. Men, noe mer behandling av det blei det ikke, fordi at man
hadde ikke oppnådd noen tilfredsstillende avklaring og kontakt i forhold til Akershus fylkeskommune.
Når det gjelder vedtak her nå, i det … altså, jeg kaller det nye førstegangsbehandlingsmøtet, for det
som er litt spesielt det er at protokollen på det møtet, og det kaller dem ‘’’’andregangsbehandling’’’’,
men det … i saksframlegget så står det ‘’‘’ny førstegangsbehandling’’’’, så jeg forholder meg til det
da.’’
11:44
Advokat Aursnes: ‘’Unnskyld, bare sånn til orientering, da, at den terminologien vi har brukt hittil,
hvert fall fra vår side da, er at vi kaller det ‘’’’første, andre, tredje og fjerde saksframlegg og møte’’’’.
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Var det et spørsmål? Jeg fikk ikke helt med meg hva du sa.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, det er bare en opplysning om hvordan vi har omtalt dette her, i retten. Fordi
at det kalles jo ‘’‘’første første’’’’, ‘’’’andre første’’’’ og ‘’’’andre andre’’’’, som er veldig forvirrende, så
vi kaller det ‘’’’det første’’’’, ‘’’’det andre’’’’, ‘’’’det tredje’’’’ og ‘’’’det fjerde’’’’.
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’OK, ja …greit … yes. Jeg har bare forholdt meg til det som har kommet fram av
[uoppfattelig], men det skal jeg prøve å ta notis av nå.’’
12:20
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Når det gjelder … når det gjelder forslag som kom da, i det andre møtet, så
valgte et flertall å foreslå å legge ut alternativ A på høring, altså det som tilsa 52 mål. Men, de stilte
to vilkår til det: Det var at det skulle oppdateres et plankart, sånn at BU3-området til skoletomta, den
skulle følge da et kart som het ‘’’’alternativ C’’’’. Og det hadde et omfang på cirka 35 mål dyrka mark
og 15 mål med kratt og ravinedal nedover, altså nordover. I tillegg så ønsket de å legge inn noen
endringer i reguleringsbestemmelsene, i forhold til dette med reetablering av jordbruksarealer som
ble tatt, da. ’’
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13:15
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Så det var vedtaket der, med de to vilkårene. Altså det som blei lagt fram,
alternativ A, men med da et kart alternativ C, som det ble kalt det nå.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Og det var vel egentlig status på det andre møtet.’’
13:35
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det neste som skjedde da, det var en knapp måned etterpå. Da var det
annengangsbehandling – det dere kaller, sikkert, ‘’’’behandling 3’’’’, da, den 29.11.16. I det møtet var
ikke jeg tilstede, men jeg deltok i forberedelsene til møtet. Og jeg har også i forberedelsene til … til
vitnemålet mitt i dag, så har jeg titta litt i gjennom de notatene og de referatene vi internt hadde i
gruppa vår.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Der er det sånn at administrasjonen svarer jo ut, i denne
andregangsbehandlinga, med basis i det kartgrunnlaget alternativ C, og de viser jo da til
saksbehandlingen i møtet i forkant. Det de da kommer med, det er jo en rekke opplysninger, som går
på detaljer om geologi, skråninger, konstruksjonsutfordringer som kan komme på i form av
byggeprosesser på grunn av at man står der med deler av dette alternativ-C-kartet, med skråninger
og så videre, dette med mulige merkostnader, antagelser om avgrensede utvidelsesmuligheter,
størrelsesbehov og så videre.’’
15:00
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Og dette var jo fortsatt utfordringa vår, da. Altså, hvor mye tomteareal
trengs? Og det var jo spesielt i disse skrånende arealene, altså 15 av de cirka 50 målene. Og det er
klart at, det de jo også var åpne på i saksframlegget på det tidspunktet, det var jo at det er vanskelig
å si noe konkret om dette her, og at det krever egentlig detaljprosjektering av sjølve skolen og
utearealene, for å klare å se det.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Men, det som også kom fram, i den behandlinga, fra administrasjonen og
Rådmannen, det var jo at det er et behov for om lag 40 mål – og det inklusive skolebygg og den
gymsalsløsninga. Og dette har de også referert til i … fra planprogrammet, sent i 2015, og også
forberedelsene, igangsettinga av det planprogrammet, tidligere i 2015.’’
16:05
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det dette ender med, det møtet der, det er jo at Hovedutvalget opphever
vedtaket fra forrige møte. Og så går man inn for et nytt vedtak, og det er jo at dette alternativ A
legges ut til offentlig ettersyn, altså disse 52 målene – eller cirka 50 målene, men da med nye vilkår
og krav og presiseringer av at skoleområdet, tomten, skal detaljreguleres, gjelder jo fortsatt. Så … og
det blir faktisk et enstemmig vedtak. Konklusjonen min i det, er jo at utvalgets medlemmer, på det
tidspunktet, med de antakelsene på … på behov for størrelse på rundt 40 mål, blant annet, ville gjøre
at sannsynligheten var stor for å kunne redusere arealene ved en detaljreguleringsprosess.’’
17:10
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’I tillegg i det møtet så, før det skulle gå til sluttbehandling, så presiserte man
også i vedtaket at det skulle legges fram en sak med ulike alternativer for gjennomføring av
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prosjektet, med tilhørende framdriftsplan. Og dette er jo nettopp for å kunne avdekke da det reelle
behovet for arealer.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Jeg vet ikke om jeg har så veldig mye mer fra det 29.11. Det viktigste er vel
opprettholdelsen av detaljregulering. Dette med at … at man opphevet det vedtaket man hadde i
møtet i forkant, altså den 01.11.’’
18:00
Advokat Aursnes. ‘’OK. Du får bare fortsette – sånn du mener at historien forløp for deg.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja, det er jo egentlig, da, behandlingene, kan du si, fram til saken kommer opp
til sluttbehandling. Og der er det jo en sak først da, 77/17 i Hovedutvalget. Og så har man da en sak
69/17 i kommunestyret. Må bare presisere her, at jeg deltok ikke i kommunestyremøtet den 10.10.17,
som det var, men jeg kan angi littegranne nå på hva som skjedde i Hovedutvalgsmøtet i forkant. Der
blei det angitt i saksframlegg litt på arealbehov, og det var fortsatt på cirka 46 dekar, men det var
inklusive holdeplass for busser – altså, da fikk man inn et sånt moment også. Totalarealet viste 52
dekar, men det var også presisert at det var for å vise behov med tanke på framtidige utvidelser.’’
19:12
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’På dette tidspunktet her, så ligger det jo en innsigelse fra Fylkesmannen – det
er også omhandlet i saksframlegget. Det vises også til kommunestyrets vedtak 13.06.17, hvor det nok
en gang ble vurdert alternative lokaliseringer - det kommer jeg litt tilbake igjen til etterpå. Det vises
også til planprogramstidspunktene og hvor tynsåkalternativet ble vurdert til færrest negative
konsekvenser – de negative faktorene som var nevnt var jo da jordvern og bevaring av
kulturlandskap.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det var et punkt der, fordi at da stod man jo der med innsigelser, og da var det
forslag fra et av medlemmene der, om at man foreslo å ta Fylkesmannens innsigelse til følge og å
sende planen i retur for ny behandling, men det blei nedstemt. Så det vedtaket, etter innstillinga fra
Rådmannen og saksframlegget, da på sluttbehandlinga i Hovedutvalget, det var jo, punkt 1, at
områdereguleringsplanen for Vilberg skulle vedtas, men punkt 2 – i og med at Fylkesmannen hadde
innsigelse vedrørende da område BU3, skoletomtsområdet, så … så anmodet man, altså HNPM –
altså Hovedutvalg for plan, næring og miljø, Fylkesmannen om å gjennomføre megling før planen
skulle legges fram til behandling i kommunestyret.’’
20:40
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Derfra så tok jo også noe tid, da – fra august og til oktober, hvor saken kom
opp i kommunestyret, og der har jeg bare referert til protokollen i … etter møtet. Og det er at
kommunestyret tar ikke innsigelsen til følge – områdereguleringsplanen for Vilberg blir jo da
oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en endelig avgjørelse. Og det var
status.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Jeg hopper littegranne … hopper littegranne tilbake igjen i 2017, fordi at dette
… det jeg har omtalt nå, det er jo behandlinga av planen, men det som kom opp også i 2017, i sak
51/17 i Hovedutvalget for næring, plan og miljø – det var den 30. mai 2017, og det var jo da en ny sak
om vurdering av lokaliseringsalternativene på en ny skole. I det møtet så kommer saksframlegget, og
da er det sånn at Rådmannen innstiller på å lokalisere skolen i Trolldalen. Og at områdeplanen for
Vilberg videreføres ved at innsigelsen tas til følge, og at nåværende barneskole transformeres til
sentrumsnært boligområde.’’
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22:11
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Dette var jo da egentlig litt sånn … noen ville jo kanskje kalle det omkamp,
men da ønsket man å få opp saken igjen, i og med at den sto på Tynsåk sånn som han sto, og få en
realitetsvurdering igjen – om man virkelig ville ha Tynsåk. Og da var det tre alternativer: Det var
eksisterende Vilberg barneskole, så var det Trolldalen og så var det Tynsåk.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det som jeg i etterkant, jeg så det ikke da – så ærlig må jeg være, men når
man leste da argumentasjonene for de ulike alternativene der, så blei det jo også tatt frem veldig mye
rundt det negative i forhold til den eksisterende boligtomta på Vilberg, og det var med bakgrunn i at
det ville kreve ekspropriasjon, og med begrunnelse om at konfliktpotensialer og kostnader knyttet til
ekspropriering og så videre, det kunne balle på seg. Og Rådmannens innstilling på det, det
eksisterende skoleområdet: så det ikke som et reelt alternativ, basert på det.’’
23:20
Lokalpolitiker Aarvik. ‘’Jeg syns jo det er litt rart da, på det tidspunktet der da, for da er vi jo langt
inne i 2017 – vi begynner å nærme oss to og et halvt – tre år etter et vedtak om Tynsåk, at det kanskje
ikke ble nevnt noen ting om mulig ekspropriasjon på Tynsåk. Jeg skal vel også ærlig innrømme at jeg
vet at innledningsvis i 2014 - 2015, når skolealternativene kom opp, så blei det angitt at det må enten
gjøres ved erverv eller ved ekspropriasjon på Tynsåk også. Men … men jeg tenkte ikke noe over det på
det tidspunktet. Jeg har tenkt mye på det i etterkant.’’
24:02
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det som blei vedtatt der, det var jo at man ønsket å få noen kostnadsoppsetter
for vilbergalternativet, eksisterende skole og Trolldalen, men at det samtidig blei forhandla videre
med Fylkesmannen om Tynsåkjordet. Dette var da altså i Hovedutvalget 30.05.17. Saken gikk jo
videre da til kommunestyret, den 13.06.17, og der ble det et vedtak om at det arbeides videre med å
bygge ny barneskole på Tynsåk.’’
24:40
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Når det gjelder dette med størrelser, så har vi også noen referatsaker, som
ikke går til politiske behandlinger, men som vi også hadde kutyme for å følge med på. Og det ligger
en oppsummering av et notat datert 04.04.2017, som er en referatsak fra administrasjonen. Og det er
jo også om offentlig ettersyn av områderegulering av vilbergområdet og Fylkesmannens innsigelse,
for den lå jo der da på det tidspunktet. Og der fremgår det også et behov for cirka 40 mål til
skoletomt på Tynsåk. I de notatene, så er det heller ikke på det tidspunktet nevnt noen ting om
problematikk eller utfordringer knyttet til ekspropriasjonssak på tynsåkalternativet, men det var det
da for eksisterende vilbergområdet.’’
25:40
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Så det er vel egentlig de sakene jeg har vært involvert i. Fordi at da var det jo
Fylkesmannen og behandlinger, og det var mekling og det var ikke noe mere saksbehandling jeg tok
del i da, etter dette her. Men vi begynte jo å lure littegrann, og jeg synes at jeg har lyst til å si noe om
det også. Fordi at når vi kom mot slutten av 2018 – jeg er litt usikker på om det var slutten av 2018
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eller begynnelsen av 2019, så begynte vi jo å komme opp med litt prat og man begynte å høre litte
granne om hva er status på Tynsåk, og så videre og så videre.’’

26:24
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Og det gjelder nok ikke bare meg. Det er mitt inntrykk av … også av andre
rundt, at det var litt overraskede reaksjoner når man får vite at det ikke er noen avtale med
grunneier. Etter så lang tid og så mange behandlinger, og at man heller ikke kanskje har nevnt det
med ekspropriasjon i løpet av alle disse årene fra det opprinnelige vedtaket om Tynsåk ble gjort i
2014/2015. Det har jeg tenkt en god del på. Jeg har vel ikke noen sånn god forklaring på hvorfor jeg
ikke har catcha det, eller hvorfor jeg ikke har stilt spørsmål til det, og så videre.’’
27:05
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det har vel kanskje sammenheng med det jeg driver med i det daglige, så ærlig
skal jeg være. Vi hadde vel ikke kunne kjørt noe løp eller regulert på annenmanns grunn eller gjort
noe uten at vi har avtaler på det, men det er jo den private delen av dette her. Jeg er jo fullstendig
klar over at det er noe som heter ekspropriasjon, men … men jeg har tenkt en del på det i etterkant,
det må jeg ærlig innrømme.’’
27:30
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det er vel det jeg har til det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, du får bare si det du tenker du har på hjertet, og hvis ikke så har jeg noen
spørsmål.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja, det kan du gjøre. Jeg har ikke så veldig mye mere – det var litt den røde
tråden med de seks, syv, åtte sånne hovedlinjene jeg tenkte jeg skulle si littegranne om. Jeg har vel i
stor grad referert, etter min mening i hvert fall, til de vedtak og det jeg har tatt frem av det … det jeg
mener er essensielt her, da. Det er jo enormt mye informasjon, enormt mye vedlegg, men det er jo
stort sett basert på saksframlegg og … og på de protokollene på de vedtakene som er gjort.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
28:23
Advokat Hjetland: ‘’Administrator! ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Nå har vi jo hatt saksøkers fremstilling av sakens kronologi … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Mmm.’’
Advokat Hjetland: ‘’… så har vi hatt min, og så har vi hatt Bakkehaugs …’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’ …også nå har vi fått … fått Aarvik, så det er jo interessant å høre på , men … men
for at tidsplanen skal gå i mål så tror jeg vi må … ‘’
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Dommerfullmektig Aakrann: ‘’ Jeg har også tenkt i de samme baner, men … så … jeg … vi skal jo … det
er jo tyve minutter vi har igjen, så jeg vet ikke … jeg vet ikke hvor mange spørsmål du tenker at du
kommer til å ha … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Jeg tror jeg har foreløpig bare ett, men … ‘’
28:52
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’ … men … men jeg ser vel at det hadde vært fint hvis de spørsmål som stilles til de
vitnene som er angitt samsvarer med det som er angitt at de skal forklare seg om også … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’… det ligger i rettsboken fra planmøtet at … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’ … og nå får jo på en måte … det blir jo mye gjentagelser her … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Jeg … jeg antar vel at retten begynner å få med seg kronologien … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, jeg tenkte … tenkte det samme … jeg vet ikke om det … ja … ‘’
29:15
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men nå er jo Aarvik, så vidt jeg forstår, ferdig med sin forståelse, sin .. sin
første bit, og da kan jeg kanskje stille spørsmål om … om, på en måte uformelt hvordan det skjedde,
da. Om … om samtalene, som jeg gjerne vil høre om, da.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Kan jeg sette i gang?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, Stein … ‘’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’ … du viste til en gruppe – hvilken gruppe er det?’’
29:40
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja, det er partigruppa mi. Altså, vi var jo tre medlemmer i Hovedutvalget. Og
sånn som dette gjøres, så er det jo forberedelser alltid til de månedlige hovedutvalgsmøtene, og hvor
vi også gjerne har med noen rundt som er interessert, men så er det jo vi tre som sitter som
hovedutvalgsmedlemmer da, som … som har på en måte regien i det, og som skal møte. Og det er
gruppen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det er tre høyrefolk som var medlem i utvalget.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og så sa du … om noen rundt … som var med og diskuterte?’’
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Lokalpolitiker Aarvik. ‘’Ja, fordi at vi hadde jo hele gruppemøter i Høyre, altså på tvers av utvalgene
man sitter i, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, så det … ‘’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det er jo … vi hadde jo åtte i kommunestyret, ikke sant? Og så hadde vi ulike
mennesker plassert rundt i de ulike hovedutvalgene. Så vi hadde jo en samling, og gikk igjennom
felles saker, men på tvers av fagområder og utvalgsområder. ’’
30:40
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
Advokat Aursnes: ‘’Snakka du noe med folk fra andre … er det sånn det foregår? Snakka du noe med
folk fra andre politiske partier i forbindelse med dette her? ‘’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei, jeg kan ikke huske det. Fordi at første gangen tror jeg det dukka opp litt …
jeg … jeg må ærlig innrømme at jeg husker ikke helt om vi stilte et spørsmål helt uformelt i et
hovedutvalgsmøte, om det var noen avtale her. Dette var i hvert fall … men det var rundt de tidene –
slutten av 2018 – begynnelsen av 2019 en gang. Men … men jeg kan ikke være bastant på det, jeg har
ikke noe dokumentasjon på det, jeg har ikke noen erindring annet enn at jeg vet at temaet kom opp,
men det var litt uformelt, og det starta jo internt hos oss med spørsmål rundt akkurat disse tingene.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og nå er det slutten av 2018, ikke sant?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja, jeg mener at det er helt i slutten av 2018 eller i begynnelsen av 2019 – ett
eller … ett eller annet sted der – jeg har ikke greid å tidfeste det mer nøyaktig akkurat det, altså.’’
31:41
Advokat Aursnes: ‘’Men, under selve den ping-pong-prosessen mellom Hovedutvalget og
forvaltningen i 2016 og ett møte inn i 2017, i denne gruppen som du tilhørte - med tre medlemmer,
var det noe snakk om ekspropriasjon fra Søvde da?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei, det er ikke kommet frem noe sånt igjennom alt det jeg har forklart meg på
i dag. Det ligger ikke noe i dokumentene. Og som jeg har sagt, og jeg gjentar meg sikkert sjøl: I
etterpåklokskapens navn, så har jeg tenkt en del på det. For jeg har … jeg … jeg skal vel … enten er jeg
kanskje noe naiv, men jeg har jo tenkt at her, her ligger det jo en avtale … vi har jo holdt på i flere år.
Det har jo vært folk på podier og snakket om … helt ned i detaljer på hvordan denne skolen skal se
ut.’’
32:33
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Så det … det er … det blir litt etterpåklokskap fra meg, og det er derfor jeg sier
at jeg har tenkt noe på det. Fordi at … og jeg sier ikke at utfallet nødvendigvis hadde vært annerledes,
men jeg tror debatter og sånt noe hadde blitt annerledes hvis … hvis det hadde kommet opp som en
sak, for det er jo brukt så kraftig som motargument for andre alternativer – det at man må
ekspropriere, blant annet.’’
33:00
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det andre er jo at de la jo inn fra første dag, og det har vært en rød tråd som
politisk bestilling hele veien, at dette BU3 skoletomtsområdet skal detaljreguleres – nettopp for å få
avdekka totalbehovet for omfang av arealer, dette med prosjektering og så videre og så videre.’’
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Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Og så vidt meg bekjent så, nå har ikke jeg følgt med veldig godt – jeg er ikke
inne i noe politisk virke lenger, men jeg er ikke kjent med at det er noe detaljreguleringsplan på plass
på BU3, ihvertfall.’’

33:38
Advokat Aursnes: ‘’Nei, men denne forestillingen du hadde, frem til rundt årsskiftet 2018/2019, om at
det forelå en avtale mellom Kommunen og Søvde og hvor poenget var at Søvde skulle få penger og
Kommunen skulle få eiendomsrett på Tynsåk – hadde du noen spesielle formeninger om – om det var
en muntlig avtale eller om det var en skriftlig avtale eller om … eller om hva den gikk ut på eller noen
sånn? Tenkte du … ’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei, egentlig ikke. Fordi det er jo også sånn da, at dette har nok bare liggi i
bakhodet på meg. Det er kanskje ulempen med at jeg har jobbet privatrettslig med det jeg gjør. Fordi
at vi må ha avtaler for å begynne å sette i gang arbeid, og det er mulig det er litt naivt. Det andre er
jo at avtaler av økonomisk art, de behandles ofte i formannskapsnivået. Men det er klart at jeg har
ikke hørt noen ting om at det har vært økonomiske saker, prisnivåer diskutert, og så videre. Og så kan
man jo tenke seg, selvfølgelig at burde man ha tenkt seg til det. Tanken har slått meg, men saken er
som han er og oppfattelsen min er som han er og … men jeg synes det er greit å nevne det.’’
35:07
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Fordi at, og spesielt det med ekspropriasjon, altså, når det er nevnt i andre
alternativer, så synes jeg vel kanskje det er litt rart at det på tidspunktet tre-fire år etter et vedtak om
Tynsåk som lokalisering, ikke tas inn noen beskrivelser av det på disse ulike tidspunktene jeg har
referert til i dag, på de behandlingene vi har hatt.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men, gjennom denne serien av hovedutvalgsmøter … ‘’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’ … tenkte du noe særlig på at Søvde kunne ende opp med å bli dårlig behandlet av
Kommunen her, sånn at Søvdes interesser var i fare? Tenkte du på det?’’
35:54
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei, nei jeg har ikke gjort det heller. Jeg har ikke det, altså. Jeg har tenkt litt at,
OK, jeg har tenkt egentlig at her ligger det helt sikkert en avtale. Om han avhender eller selger 52 mål
eller 46 mål eller 39 eller 41 – da vil det egentlig regulere hva han får for noe. Men vi klarte ikke å …
altså, det er jo antydet et behov rundt 40 mål også, som en rød trå igjennom hele veien, men fra
starten i 2016 så visste man jo såpass lite. Og så har jo dette utviklet seg noe da etter … fra
behandling til behandling, etter hvert som man visste mer om behov og så videre.’’
36:45
Advokat Aursnes: ‘’Hva var det som skjedde ved … rundt årsskiftet 2018/2019 som gjorde at du
plutselig fikk informasjon da om at avtale ikke fantes eller ikke var under arbeid?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Det var … jeg tror … jeg er ikke helt sikker på akkurat hva som løste det ut,
men det blei litt snakk om det. Og så var det vel en annen sak som … med en privatrettslig … område
hvor det var snakk om ekspropriasjoner også. Jeg er litt uskikker på hvordan det kom for øret. Så
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begynte man jo å snakke om dette her – dette gikk litt i gangene og litt mellom, litt sånn uformelt
som jeg nevnte tidligere, og så fikk man jo fram at det faktisk ikke ligger en avtale der.’’
37:31
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Men jeg kjente ikke på det tidspunktet, og jeg kjenner vel egentlig ikke til det i
dag heller, hvilken kommunikasjon det har vært i de årene mellom Kommunen og Søvde.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. Jeg ber ikke om navn, men … men hvem var det som snakka i gangene om at
det ikke var noen … ’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’ … Nei, det var internt hos oss. Jens Aalborg og jeg snakka jo sammen, han var
jo fraksjonsleder – han har dessverre gått bort. Og så var det da Inger Cock-Olsen. Det var vi tre som
hadde starten på denne typen ting i denne typen saker.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men fortell hva Inger Cock-Olsen i Høyre og … og du og Jens Aalborg som har gått
bort snakket om da, som …’’
38:20
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ikke noe annet enn at hvis vi nå … altså … det kom jo fram: Nå har vi plankjørt
et opplegg, man har gått så langt som å diskutere ned i detaljer, type bygningsmaterialer til … en
rekke ting i løpet av alle disse årene, og vi blei vel litt sånn paffe på at det ikke lå noen – at det ikke
var en avtale i bånn, da. Jeg vet ikke om det er så veldig mye mer å si om det.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Dette spredte seg nok litt, men det kom aldri opp noen sånn formell sak, eller
… hvor man utfordret hverandre politisk på å ta opp sak på det, som jeg er kjent med. Hvis det ikke
har skjedd etter at jeg var ferdig, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, men etter årsskiftet til 2019, i begynnelsen av 2019, da fant, sier du, avdøde
Jens Aalborg, Inger Cock-Olsen og deg selv, de tre høyrefolka i utvalget, hadde da kommet til at det
ikke var noen avtale. Du sa at dere ble paffe. Og hva gjorde dere da? Hvordan fikk du … altså … var
det sånn at dere spurte? Spurte dere Rådmannen, da – kan du bekrefte eller avkrefte om det finnes
noe? Er det noe vi ikke har hørt om?’’
39:39
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Jeg er litt usikker på hva som blei gjort der, fordi at jeg satt ikke som
fraksjonsleder og heller ikke leder i Høyres gruppe, men det blei formidla internt. Hvordan det blei
formidla inn, det kjenner jeg ikke til. Jeg tredde jo av trekvart år etterpå, men om det var da noe som
ble tatt opp inn mot formannskap eller status og så videre der da, det … det har jeg ikke noe
informasjon på, Aursnes.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. Når døde Aalborg, da?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Åh, nå står det litt stille … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’OK, ja greit. Var det noen kontakt med andre partier – grupper, sånn muntlig i
gangene da, i årsskiftet 2018/2019, januar 2019?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei … det er mulig det var noe seinere at det blei litt kommentarer på akkurat
det, da. Men ikke noe mer enn det, og jeg husker ikke helt hvem og hva og sånt noe på det.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK. Tenker du at det var en … en svakhet ved hovedutvalgsbehandlingen at det
ikke ble gitt klar og sikker og entydig informasjon fra forvaltningen om at det pågår ikke
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forhandlinger med Søvde og det finnes ingen avtale? Synes du at det vært fint … synes du det er en
bommert at det ikke ble sagt fra administrasjonen … skrevet?’’
41:06
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Jeg synes … jeg synes vel på det tidspunktet i 2017 at man i hvert fall burde
fått fram en status på det. All den tid man har lagt ut en status på de andre alternativene rundt det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Takk, da har ikke jeg flere spørsmål.’’
Advokat Aursnes: ‘’Med mindre du har noe du vil si, selv, som du synes du vil ha med?’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei? Har statens advokat noen spørsmål?’’
Advokat Hjetland: ‘’Jeg har dette ene spørsmålet. Hører du meg Aarvik?
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ja, det gjør jeg.’’
Advokat Hjetland: ‘’Så fint. Er du kjent med det som var … altså alternativvurderingen som ble
foretatt i forkant av valg av lokasjon for den nye barneskolen?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei, ikke i detaljer og ikke godt nok, annet enn at det var skolestrukturutvalg,
det var en god del frem og tilbake, vet jeg. Så jeg har vel egentlig bare forholdt meg til at det lå en
beslutning om Tynsåk.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, og så kom du inn i kommunestyret etter høsten 2015, eller da som vara først …
‘’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Nei, det tok noe lenger tid før jeg kom i kommunestyret, fordi at jeg var vara.
Men det tok ett … jeg vil tippe at jeg hadde vel kanskje ett og annet møte innimellom, men sånn fast
ikke før i … det måtte være i 20… de siste to årene av fireårsperioden, tenker jeg.’’
Advokat Hjetland: ‘’Dine kolleger som du nevnte, satt de i perioden før – var de medlemmer av
kommunestyret før 2015?’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’ Ja, ihvertfall Jens Aalborg.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Han har jo gått bort.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, riktig. Nei, men det, det var det jeg trengte å vite. Takk.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, jeg tror ikke jeg har noen spørsmål. Så hvis det ikke er noe annet du
ønsker å legge til, så … nei?
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Neida.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, da får du ha takk for at du kunne forklare deg for retten i dag.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Jo takk.’’
Advokat Aursnes: ‘’Takk – ha det bra.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ha det godt.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ha en fin dag videre.’’
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Dommerfullmektig Aakrann: ‘’I lige måde’’.
Advokat Hjetland: ‘’Ha det godt.’’
Lokalpolitiker Aarvik: ‘’Ha det.’’
43:25
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Er det da behov for noe avklaringer før vi avslutter for dagen?’’
Advokat Aursnes: ‘’Ikke som jeg kan komme på.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei.’’
Advokat Hjetland: ‘’Jeg kan jo bare … altså, i lys av det … det innskytelsen jeg hadde underveis i
vitneforklaringen til … til Spårvik, så ser jeg jo … altså tidsplanen i morgen er det jo kanskje ennå
trangere enn i dag … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Det bør kanskje gå an å … å gå litt mer rett på sak. Det er vel en forpliktelse for
oss advokater, men … ‘’
43:56
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja. Nei jeg er altså helt enig. Jeg tenker også at på en måte når det
gjelder på en måte selve … selve saksgangen og kronologien og sånn så er jo det blitt ganske godt
redegjort for … nå. Så jeg tenker også det er fint hvis vi i morgen kan prøve å konsentrere
eksaminasjonen ned mot … de sentrale punktene i saken.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det er notert.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Bra!’’
Advokat Hjetland: ‘’ [Uoppfattelig] tid til å stille spørsmål, altså til … i hvert fall til da … Bekkadal Eik
og Prestegård … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ikke sant?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
44:30
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TRANSKRIPSJON:

Virksomhetsleder for kommunalforvaltning i Eidsvoll kommune Tonje
Bekkadal Eiks vitnemål for Oslo tingrett torsdag 15. april 2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

Virksomhetsleder Bekkadal Eik vitnet per videolink fra klokken 10:32 til klokken 11:41 på tredje
rettsdag.
00:00
Advokat Hjetland: ‘’Takk. Bekkadal Eik, du har … kan du si litt om din tilknytning til denne … denne
saken om skolen på … på Tynsåk, og da kan du jo være kort selvfølgelig, men … men sånn at retten
vet hva slags rolle du har hatt?’’
Vitnet Bekkadal Eik: ‘’Ja, det er jo der hvor jeg er virksomhetsleder, på Kommunal forvaltning, der har
vi da planavdelinga, som da har fulgt denne saken her helt siden, siden starten. Og, unnskyld … og da
har jeg og da som virksomhetsleder har fulgt den her saken siden starten. Ja … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Og det er jo da fra … , eller, fra hvilket år er det?’’
00:58
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Altså helt ifra … i hvert fall ifra 2015, da. Nå husker ikke jeg … vi
hadde jo en utredning på de ulike arealalternativene før planprogrammet også. Men
planprogrammet ble ja da altså starta opp i 2015, så det var helt tilbake til 2015, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Så dukker jo ditt navn opp i dokumentene som vi har vært inni på noen steder og
… og vi har fått forklaring fra … fra flere vitner om flere møter i … i planutvalget høsten 2016 … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
01:37
Advokat Hjetland: ‘’Kan du gi en kort oppsummering, slik du erindrer det, den … altså hva som var
utvekslingen mellom Utvalget og administrasjonen, hva var de sentrale temaene?’’
01:55
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Vi hadde jo da i 2016, så hadde vi jo da først da planforslaget for
områdeplanen på Vilberg til førstegangsbehandling. Da ble jo planen sendt i retur med ulike … altså
noen punkter som … som Utvalget da ønska skulle utredes ytterligere. Og den jobben gjorde vi, og så
kom jo saken til ny behandling igjen i Utvalget, og da ble jo saken nok en gang da sendt tilbake til
administrasjonen, med ønske om ytterligere utredning, som da var spesielt på det med arealbehov.
Også gjorde vi en utredning med tanke på det, før den da kom til … til sluttbehandling og ble vedtatt.
Nei til, først, siste førstegangsrunden, og ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.’’
02:55
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Advokat Hjetland: ‘’Du sa dette med ønske om utredning av arealbehov … kan du huske noe nærmere
om dette? Altså, hva slags … hva slags vurderinger administrasjonen ble bedt om å gjøre?’’
03:15
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, altså, det handla jo om det her med omdisponering av … av
dyrka mark. Og til førstegangsbehandling så hadde vi et areal som ble satt av til skole, da, på … som
var ca. 60 dekar. Så fikk vi jo da i oppgave å redusere det arealet. Også kom da administrasjonen
tilbake med to ulike alternativ, som reduserte med sånn ca. ti dekar og tjue dekar. Og i forbindelse
med det så hadde jo da Utvalget også sett på et eget alternativ som dem ønska at vi skulle utrede,
som da var en ytterligere reduksjon enn det de to alternativene som administrasjonen hadde
foreslått, da.’’
04.00
Advokat Hjetland: ‘’Er det det? Altså, vi har presentert dette alternativ c, eller kartalternativ c … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: Og dette inngår jo, det er side 983 vi har vært innom det allerede i dag.
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Hjetland: ‘’Har du sett på det kartet i det siste? Eller har du … husker du nogenlunde hvordan
dette alternativ c så ut som forslag?’’
04:25
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, jada. Det var jo et areal som var på ca. 35 dekar og som da lå på
en måte som da liksom grenser helt inntil det som er eksisterende byggeområde i dag, da. Så man
fikk redusert omdisponeringa av dyrka mark.’’
Advokat Hjetland: ‘’Husker du hvor det var aktuelt å plassere … eller hvor man diskuterte, da, å
plassere bygninger og parkeringsarealer i det forslaget?’’
05:02
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei. Det jeg husker er at det i hvert fall var snakk om at skolen da
skulle plasseres i, altså i skråningen, da, som blir litt sånn nord på det … det tomteforslaget. Sånn at
man skulle få mest mulig plass på arealet til å ha skolegård. Hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg kan ta
opp det kartet sjøl og. … At man har plassert skolen, på en måte, ned mot den ravinedalen, da, som
ligger innenfor det planområdet. Plassert skolebygningen der.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, for du har det foran deg nå, det kartet? Altså, det jo en sånn grå skravering
over, nå er jeg fortsatt på side 983, … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Og så er det jo koter på det kartet, så man ser at det er flatest i … i nord … nordvest på det kartet, innenfor det rød da kanskje … det er i hvert fall slik jeg leser kotene, men, men da
… eller de, altså … ‘’
06:13
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nord-øst, mente du kanskje, eller?’’

2

Advokat Hjetland: ‘’Nord-øst, mener jeg selvfølgelig.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Da er vi enig.’’
Advokat Hjetland: ‘’Da er vi enig.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Hjetland: ‘’Du sa, altså, i skråningen ned mot ravinen, hvor … hvor er det det blir på det …
innenfor det rød? Bare for å få det … ‘’
06:29
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det blir jo egentlig, fordi det skraverte feltet da, det angir jo et
område hvor man anbefaler å ikke gjøre inngrep på grunn av at det er en ravinedal, og da, det det var
snakk om var jo da det området mellom da det skraverte feltet og Tynsåkveien, da, altså helt så langt,
hva blir det a?, helt så langt sør-vest du kommer da på en måte, på den, den tomta.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, altså parallelt med Tynsåkvegen … blir det … ‘’
06:58
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg tror kun … det var nok ikke så … altså jeg kan ikke huske at det
var så detaljert, men, men ja, altså på en måte i det, det blir jo nesten som et kvadrat, vil jeg tro, med
det arealbehovet man har, da, til parkering og skolebygning og … ‘’
07:15
Advokat Hjetland: ‘’Og så ga jo administrasjonen et saksframlegg, vi har lest det meste av det, til … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Til det neste møtet … vi har jo fått også dokumentert og hørt fra flere at det ble
vedtatt først, første november da, dette alternativ a, men med denne tegningen c, også, men har du
da … så, så ga administrasjonen et saksframlegg. Kan du forklare hva som var det sentrale for
administrasjonen, og eventuelt da hvis det var noe dialog mellom administrasjonen og politikerne i
denne forbindelse, altså hva … hva … hva ville administrasjonen få frem i … i saksframlegget?’’
08:01
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, nei da gikk det jo på det at … at administrasjonen så at det
forslaget til utvalget da ble vanskelig å gjennomføre fordi … blant annet fordi det var geotekniske
utfordringer som da både går på sikkerhet og på økonomi, også har en jo også det med arealbehov til
en skole, vi sammenligna jo med dagens skole på Vilberg, som elevene i dag opplever som … som
trang. Om … det var også med utgangspunkt i det her behovet for universell utforming av en … en
skolegård og av skolens utearealer. Vi så også på det med … med hva slags innvirkning skolens
utearealer har på læringsmiljøet og sosialt miljø. Og også selvfølgelig det her med at skolen er også
et viktig nærmiljøanlegg.’’
09:06
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09:07
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Vi la alle de her summene sammen, da, men spesielt da det med
geoteknikk og det faktiske arealbehovet og det at utearealene skal være universelt utforma, da og, og
har stor betydning for det som skal foregå på skolen.’’
09:23
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Også har vi også presentert da at, altså en detaljert arealbruk blir jo
da avklart i en … i en detaljregulering.’’
09:35
Advokat Hjetland: ‘’Da du ble varslet som vitne … påberopt som vitne av advokat … eller av Søvde, så
var det jo flere ting du i utgangspunktet skulle forklare deg om, men i … i rettsboken fra planmøtet,
som står på side 804, bare for at retten har det med seg, så ble du påberopt for å kaste lys over en
bestilling fra de folkevalgte at det skulle bygges en skole på 35 dekar. Er det etter vedtaket i
planutvalget niogtyvende? Altså etter at administrasjonen hadde gitt fremlegg knyttet til alternativ c,
oppfattet administrasjonen det slik at det forelå en bestilling på 35 dekars skoletomt?’’
10:26
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg er litt usikker på hva du mener fordi vi fikk jo … skal vi se her da
… . Ja, snakker du om det møtet den første i ellevte?’’
10:50
Advokat Hjetland: ‘’Ja, der ble det jo truffet … der kom vel dette tredje alternativet fra … fra
utvalgsmedlem … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Også gir administrasjonen et fremlegg til møtet niogtyvende, det er det
fremlegget som kom den attende, vi har vært gjennom det i dokumentsamlingen. Der …
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Hjetland: ‘’Der står jo du som saksbehandler … ‘’
11:09
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Og så treffes det et nytt vedtak hvor man da legger … legger planen ut til … til
ettersyn, altså … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
11:23
Advokat Hjetland: ‘’Har administrasjonen oppfattet det slik at etter utvalgsbehandlingen den høsten,
så foreligger det en bestilling fra de folkevalgte på 35 dekars skoleområde?
11:33
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Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, for i det vedtaket som ble fatta da så … så oppheva dem jo det
vedtaket ifra møtet før, og vedtok da å legge administrasjonen sitt alternativ a ut til offentlig
ettersyn.’’
11:50
12:20
Advokat Hjetland: ‘’Jeg kan jo … . Da er jeg i og for seg ferdig med … du har jo vært involvert, så vidt
jeg vet, i innsigelsessaken også, men jeg har ikke …jeg har ikke noe spørsmål, i og for seg knyttet til
det, men, kjenner du til forholdene i dag på … på nåværende Vilberg skole … hvordan fordelingen der
er mellom … altså antall parallellklasser?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm, der er det nå sånn, at det er tre trinn som er to-parallelle og
så er det fire trinn som er tre-parallelle, mener jeg å huske.’’
13:00
Advokat Hjetland: ‘’Takk, det var det jeg hadde av spørsmål.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Har du noen spørsmål, Aursnes?’’
Advokat Aursnes: ‘’Sakkyndige Kristoffersen synes å ha spørsmål.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, det … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Hvis du har spørsmål tar vi det først, men … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’OK, greit, da tar vi mine spørsmål først.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
13:22
Advokat Aursnes: ‘’Dette geotekniske problemet, jeg lurer på hvor det er på arealet. Har du
dokumentsamlingen til retten tilgjengelig?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg har vel det vi har sendt ifra oss, men … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, OK. Det Kommunen har sendt har du, ja.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Kan jeg vise frem kartet på gamlemåten, administrator?’’
14:00
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, men jeg vet ikke hvor lett er å få det til å virke, men … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg får vel prøve, da.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Spørsmålet er helt enkelt, da: Hvor på kartet er de geotekniske problemene?’’
Advokat Aursnes: ‘’Sånn, det blir vanskelig å peke, da, men kan du bare finne en sånn lendegjenstand
og si at ‘’’’der er de’’’’? ’’
5

14:23
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, altså nå sitter ikke jeg med .. med geoteknisk kompetanse, men
det jeg vet er jo at i de ravinedalene så er det jo [uoppfattelig].’’
Advokat Aursnes (peker på kartet): ‘’Det er her? Er det ravinedal? Der hvor det er så mange sånne
streker?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg ser nok bedre … jeg ser nok bedre hvis jeg tar opp mitt eget kart,
tror jeg. Skal vi se … . Ja, det er jo der hvor det er … der hvor det er brattest, men det er jo en … , ja …
‘’
14:51
Advokat Aursnes: ‘’Ja, der hvor det er brattest … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Men det er jo dette kartet, da … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Men det er jo også at man heller ikke veit … vi vet jo ikke hva som er
under bakken. Jeg synes det er vanskelig å uttale meg om det.’’
15:01
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men nå lurte jeg … Dette er et spørsmål til din uttalelse i stad, hvor du sa at det
var geotekniske problemer. Jeg lurer på hvor de er, og du sier ‘’der hvor det er brattest’’. Og, her er
det flest streker hos meg, er det her da? Der hvor det er flest streker – det er jo der det er brattest på
kart?’’
15:17
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, vi har jo laga en sone der hvor det ikke bør gjøres noe inngrep.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og hvor er den sonen?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Hvis du holder kartet litt høyere opp … ‘’
15:30
Advokat Aursnes: ‘’Ganske knotete dette her da, må jeg … jeg håper Covid ikke varer for alltid.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det er eventuelt der hvor du er nå.’’
Advokat Aursnes: ‘’Er det der jeg er nå?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, det kan se sånn ut ja. Det er litt skummelt, det er vanskelig å se …
‘’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg skjønner det, da.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nå ser ikke retten heller.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, jeg skjønner det, men nå har jeg jo pekt da, ikke sant, så da er det jo … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det var her du pekte, var det ikke det? Jeg ser at det er vanskelige
arbeidsforhold her.’’
16:01
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Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, det er … det er jo det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men ser du gården til Søvde i øvre høyre hjørne, eller?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Er det her farlig område? Her er vi jo utenfor de der… eller, her er vi jo ovenfor de
grå eldreboligene, da. Ved siden av den granhekken … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg synes det er vanskelig å se jeg, altså.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’I og med at jeg ikke er geotekniker så har jeg ikke noe lyst på å
uttale meg.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men, men de geotekniske problemene du nevnte … Hvilke arealer?’’
16:40
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ikke sant, uansett, vi glemmer kartet da. Men … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’ … du kjenner jo hvordan arealet ser ut i virkeligheten?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og da er det jo De Eldres Bospareklubb, ikke sant? Disse grå husene som ligger
ovenfor?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og så går du opp Tynsåkvegen, og så … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’ … begynner jordet til Søvde på venstre hånd, da har du grå eldreboliger til høyre.
Og det er jo det området som er her, ikke sant?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det er her?’’
17:10
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og er det her det er ugreit å bygge? De geotekniske problemene som du refererte
til i stad?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, jeg tror nok … Jeg vil tro at det er lenger nord, men nok en gang
… ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Lenger nord - her?’’
17:25
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Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Eller i mellom der, kanskje?’’
Advokat Aursnes: ‘’Der? I mellom der? Men det er i hvert fall … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Altså det er jo noen … ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men ihvertfall vestlig da? Altså, i graden av vestlig, det er her?’’
Advokat Aursnes: ‘’I motsetning til: Det er ikke der? Ikke sant?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det er veldig vanskelig for retten å følge med når ikke … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men jeg forstår, men sånn er det jo.’’
17:40
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Men, sitter ikke du med et kart nå som er den, altså [uoppfattelig] som er ekspert
på geotekniske vurderinger… jeg bare lurer på … det er helt i orden å stille spørsmålet, men jeg bare
lurer på hvor du vil. Altså hvis poenget er … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja det, det kan vi vel ta … ‘’
17:56
Advokat Aursnes: ‘’Men poenget er at: Da er vi enige, i hvert fall: At det er vestlig … hvor vestlig det
er. Hvor nordlig-sørlig det er, det er vanskelig å si.’’
18:02
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, det … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Og jeg har sympati for at det er vanskelig å se, det er jo elendige greier dette har
da, ikke sant?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men spørsmålet østlig-vestlig, det er vi enige om.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’At om det er der, eller der, eller der; altså nå peker jeg på grader av nord-syd, da,
til rettens informasjon; det er litt vanskelig å ta nå, men at det er vestlig … dit, det synes klart.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
18:21
Advokat Aursnes: ‘’Sånn forstår jeg deg.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, mmm, ja. Ja, vest og nord, da’’
Advokat Aursnes: ‘’Vest og nord.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’I ned mot ravine … altså mot ravinelandskap … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Og, ikke sant, det blir type … [det høres på lydopptaket at advokat Aursnes
skraverer]. Med forbehold for at nord-sør må du ta forbehold… , eller, du tar forbehold for nord-sør,
men vest-øst, det er der jeg har skravert, sånn ca. der, ikke sant?’’
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18:50
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg tror fortsatt du er for langt sør, da, men … men jeg som … jeg …
‘’
Advokat Aursnes: ‘’Sør-nord, det, OK … men den nordligste delen av det jeg har skravert, da? Det var
farlig område? Der var det geotekniske problemer antok man?’’
19:10
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det … jeg har ikke noe lyst til å uttale meg om det, altså, annet enn
at det ligger ned mot de ravinedalene. Der veit … veit jeg på en måte utifra min posisjon at det er
utfordrende også foreligger jo det da et geoteknisk vurdering ifra Rambøll, som sier noenting om hvor
det er tryggest å plassere skolen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, hvor var det tryggest? Hvor var det tryggest å plassere skolen?’’
19:33
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ifølge det notat … ifølge det notatet, så var det da helt … altså
lengst mulig øst.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp, og lengst mulig øst … det er her? [Det høres på lydopptaket at advokat
Aursnes skraverer]. Ikke sant?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, så der hvor jeg skraverte sist, det er beste stedet ifølge Rambøll å legge det?
Og helt i vest, der var det geotekniske problemer?’’
19:57
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg vet ikke om det stemmer med den skraveringa du har der,
altså.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, men det er i hvert fall ikke noe annet sted?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Fordi ravinedalen er … ravinedalen er lenger nord, da
[uoppfattelig].’’
Advokat Aursnes: ‘’Ravinedalen er her.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, og … og også et hakk lenger, hva heter det?, nord-øst, da, for det
er vel flere sånne små ravinedaler der.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Fint, tusen takk!’’
20:30
Advokat Aursnes: ‘’Da har ikke jeg mer å spørre om, men da er det kanskje sakkyndiges tur?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
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20:36
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, jeg har et spørsmål. Jeg er sakkyndig for Søvde. Jeg er professor i
arkitektur fra NTNU. Og jeg har et spørsmål til vurderinga av de ulike areal … de ulike alternativene.’’
20:55
Professor Kristoffersen: ‘’Du var helt nede i 35 dekar forsto jeg, på alternativ c. Og det som jeg er
interessert i, det er hvordan: Hvordan man gjorde valget. Altså, i kommunal planlegging, så er man jo
ofte opptatt av å ikke sløse areal, og det, det er jo knytta til både miljøspørsmål, transportarbeid,
økonomi og så videre. Og Eidsvoll kommune ligger jo nå så nært Oslo, med tog fire ganger i timen, er
det?’’
21:26
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det er bare i rushtiden, ellers er det tre.’’
Professor Kristoffersen: ‘’I rushtida, sånn at det er en del av egentlig, skal vi si, hele Oslokomplekset,
der nabokommunene hjelper til å få Oslo til å funke. Så, så spørsmålet går jo da på: Når man da i
utgangspunktet må følge statlige føringer og … og de normene som … som gjelder innenfor
planfaget, og … og da ønsker å ha en nøktern og realistisk arealbruk: Hvordan klarte dere å ta valg
mellom alternativene?
22:00
Professor Kristoffersen: ‘’Du … du beskrev at vurdering av geoteknikk, arealbehov for skolen,
universell utforming av utearealene og … og ønske om at det skulle være nærmiljøanlegg. Hvordan
kan man vurdere dette her hvis det ikke er gjort et konkret mulighetsstudium? Av arkitekt, rådgivere
og så videre. Kunne du ha sagt litt om hvordan den avgjørelsen ble tatt? Hva forelå av dokumenter?
Hvilken kompetanse var tilgjengelig da valget ble tatt? Var det … var det et klart spørsmål?’’
22:40
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mei, egentlig ikke.’’
22:42
Professor Kristoffersen: ‘’Forelå det mulighetsstudier for de ulike alternativene, altså med konkret
inntegna bebyggelse, utearealene og så videre, utført av kompetente fagfolk?’’
22:56
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: … [Det høres på lydopptaket at Bekkadal Eik er taus.]
23:06
Professor Kristoffersen: ‘’Arkitekt, rådgiver innenfor geoteknikk, landskapsarkitekt … ?’’
23:11
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, altså, nå har jo … altså, det er jo … planavdelingen har jo ikke
hatt det. Men eiendomsavdelingen, som er prosjekteier her, de har jo hatt arkitekt med seg i den her
prosessen.’’
23:27
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Professor Kristoffersen: ‘’Hva var det som var grunnlaget for … for å velge arealalternativ? Hvilke
dokumenter var det som ble produsert?’’
23:39
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm. Da tenker du for de alternativene som ble presentert i den
saken hvor … hvor vi … hvor administrasjonen anbefalte … at man ikke skulle gå for alternativ c 35
dekar?’’
20:53
Professor Kristoffersen: ‘’Stemmer!’’
23:54
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja … nei, det er jo basert på arealtall. Så har vi jo da valgt å legge en
annen skole i Eidsvoll oppå … oppå det planområdet som er satt av da til … til skole i Vilberg plan. For
en sammenligning, og det er jo da en toparallell skole. Og det ligger jo da i dokumentene, for å vise
det her arealbehovet.’’
24:20
Advokat Aursnes: ‘’Husker du hvilket dokument?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’I det saks… hvis jeg skal bla opp på dato … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, nei … si hvilket dokument! Om det var det tredje saksframlegget … andre
saksframlegget … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det var det saksframlegget som heter ‘’ny andregangsbehandling
niogtyvende i ellevte 2016’’.
Advokat Aursnes: ‘’Takk.’’
24:42
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, grunnen … grunnen til at jeg spør, det er at mitt arkitektfaglige instinkt
ville være å gå etter den løsninga som tar opp minst areal, samtidig som man får en god … god skole
med gode utearealer.’’
24:59
Professor Kristoffersen: ‘’Så man ikke legger beslag på … på landbruksarealer eller arealer som kan
gå til annen utvikling.’’
25:09
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm. Men i det tilfellet her da, så er det jo da i neste runde krav til
en detaljregulering. Som vil se på arealbruken. Og da må man jo gjøre en vurdering av om man kan
tilbakeføre en del av arealet til landbruk, igjen.’’
25:22
25:35
Professor Kristoffersen: ‘’Er det … Hva er bakgrunnen for at man gjør det i den rekkefølgen? At man
ikke gjør et mulighetsstudium først for å avgjøre hva som behøves av areal? Før ekspropriasjon?’’
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25:45
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det kan ikke jeg svare på. Det må jo nesten prosjektavdelinga til
eiendom svare på, da. Men det er jo ikke vanlig at man går så detaljert til verks i en
områderegulering.’’
26:00
26:12
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, men i en ekspropriasjonssak så er det vel vanlig å undersøke, er det ikke
det? Hva som … Hvorfor det er behov for, altså i det tilfellet her 53 dekar, femtito komma sju dekar,
for en … en skole?’’
26:30
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg har ikke vært involvert i den ekspropriasjonssaken, så det … det,
altså, hos kommunal forvaltning, vi er plan- og bygningsdelen og driver med byggesak og plansaker,
og ikke ekspropriasjon i kommunal regi, det driver vi ikke med. Det har jeg ikke noe kjennskap til.’’
26:50
Professor Kristoffersen: ‘’I en del tilfeller så bruker man jo … altså, man leier inn konsulent for å gjøre
et mulighetsstudium. Hvis det er mer krevende oppgaver så er det parallelloppdrag, for å … der flere
arkitektkontorer gjør et … en skisse for å se hva som gir best arealutnyttelse og det beste konseptet.
Har det vært vurdert som en mulighet?’’
27:20
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ikke på områdeplannivå, nei.’’
Professor Kristoffersen: Så det betyr da at størrelsen på arealet er tilfeldig?
27:42
Advokat Hjetland: ‘’Hva sa du nå at?’’
27:44
Professor Kristoffersen: ‘’Er størrelsen på det arealet som … som er regulert i områdeplanen det er
gjort med en veldig stor slakke da, for å ha muligheten til å detaljregulere ganske fritt, da?’’
28:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Altså det tallet er jo basert på erfaringstall og på den her veilederen
for skolens utearealer som er utarbeida av helsedirektoratet … også … ja.’’
28:20
Advokat Aursnes: ‘’Angående den veilederen … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja?’’
28:25
Advokat Aursnes: ‘’Hvor mange kvadratmeter uteareal sa veilederen at … at trengtes?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Rent uteoppholdsareal til skolens elever?’’
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Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg mener å huske at det var 27 dekar, jeg.’’
28:45
Advokat Aursnes: ‘’Kanskje 27 100 [Uhørlig] tall? OK, så det er det tallet som ligger til grunn. Takk.’’
28:55
Advokat Aursnes: ‘’Her har jeg den. Fra det saksframlegget du har skrevet så har jeg, 1597 i Søvdes
faktiske utdrag, der har jeg den sammenlikningen du nevnte med denne andre skolen i Eidsvoll,
Langseth skole, og jeg lurer på om du kan forklare hvordan den … det kartet hvor Langseth skole er
lagt oppå på Tønsaker, hvordan det leder til en konklusjon om at man trenger 52 730 kvadratmeter?’’
29:43
Advokat Aursnes: Jeg ser at … jeg ser at Langseth skole er lagt oppå.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
29:47
Advokat Aursnes: ‘’Men jeg forstår ikke hvordan det gir det svaret. Og jeg ber deg om å forklare det.
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
29:52
Advokat Aursnes: ‘’Ta oss gjennom resonnementet, fra premisset Langseth-skole-lagt-oppå-Tønsaker
til konklusjonen om 52 730.’’
30:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Altså, Langseth skole er jo, som jeg sa i sted, det er en toparallell
skole, og her skal vi ha muligheten til å utvide til en fireparallell.’’
30:09
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
30:11
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Også er det jo litt på grunn … altså det er jo noenting med at det
ligger noen utfordringer i geoteknikk her, som gjør at vi ikke vet om … om vi kan få brukt hele arealet
til skole, og det får vi avklart i en detaljregulering.’’
30:26
Advokat Aursnes: ‘’Men, denne Langseth skole, den er altså dimensjonert for fireparallell skole … ‘’
30:35
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, Langseth er dimensjonert for … det er en toparallell skole, det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, … ‘’
30:40

13

Virksomsomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Også skal vi ha … også skal vi ha mulighet til å utvide til
fireparallell på Vilberg, eller Tynsåk, da.’’
30:45
Advokat Aursnes: ‘’Men jeg syntes du sa at Langseth skole ble laget for å kunne utvides til
fireparallell?’’
30:52
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, jeg … det … jeg skal det kanskje litt utydelig, men altså,
Langseth skole er en toparallell skole i dag, det skal den fortsette å være, og så skal da … den skolen
på Tynsåk skal ha muligheten til å bli en fireparallell, sånn at for å illustrere at man har behov for
betydelig mer areal enn på Langseth da, på en ny skole på Tynsåk, det er derfor jeg har laga den der.’’
31:16
Advokat Aursnes: ‘’Men jeg forstår ikke resonnementet: At, Eidsvoll kommune skal bygge en
fireparallell skole, det er fint og flott; den skal ligge på Tønsaker, det er fint og flott. Men hvordan
kan, at man legger en toparallell skole oppå kartet der hvor det skal ligge en fireparallell skole,
hvordan kan det gi en konklusjon på at man trenger 52 730 kvadratmeter? Jeg ser ikke hvordan den
operasjonen kan lede til den konklusjonen. Jeg sier ikke at det ikke er sånn, jeg - jeg ber om å få
forklart resonnementet, for jeg ser det ikke.’’
31:58
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Hadde det ikke vært mer naturlig å legge en fireparallellskole på, hvis du skal se
hvor mye plass en fireparallellskole trenger?’’
32:09
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, men nå har jo ikke vi en fireparallell i Eidsvoll, og vi har brukt den
… den skolen på Langseth, da, som en illustrasjon for at … for at politikerne skal skjønne hva slags
størrelser vi snakker om, da – for det er jo ikke alltid like lett å forstå.’’
32:26
Advokat Aursnes: ‘’Ja, …‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Men når vi kan vise dem med en skole dem kjenner … ‘’
32:30
Advokat Aursnes: ‘’Ja … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’… så er det litt lettere for dem å forstå.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men jeg har all forståelse for at det var vanskelig å finne en fireparallellskole
fra Kommunen å legge oppå, for dem er det jo veldig få … få av … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’… det vanlige er at skoler er mye mindre.’’
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32:43
Advokat Aursnes: ‘’Men, man kunne jo tatt en fireparallell skole fra de som finnes da, dette vet jo
Kristoffersen alt om, da, han kan gi deg en lang liste over fireparallellskoler. Og dere er jo arkitekter
og ingeniører og alt mulig, så dere kan jo sånt.’’
32:55
Advokat Aursnes: ‘’Så er poenget at, hvis man skal bygge … Hvis jeg skal bygge et hus, så må jeg jo
sammenligne et lignende hus, ikke på et ikke-lignende hus? Altså, fordi du nevnte jo IS-1130, altså
Direktoratets normer, november 2003. Og der, der er jo poenget: Der nevnes jo det problemet at, eller
poenget, da … at … at … ‘’
33:30
Advokat Hjetland: [På lydopptaket høres at advokat Hjetland stønner høylytt].
Advokat Aursnes: ‘’ … det er som en progressiv skattesats, men motsatt. Altså: Når skolen blir veldig
stor, så trenger man ikke like mange kvadratmetere per hode som når den er mindre. Og, når man da
tar … sånn at på en liten skole, som oppe i Nord-Norge et noe sånt noe hvor det er tredve elever, så
vil de jo få kjempeplass per hode.’’
33:50
Advokat Aursnes: ‘’Når man da tar en toparallell … og så ganger det med to, da, hvis det er det man
har gjort da, men det vet jeg ikke, men, men da vil jo resultatet bli feil. Fordi poenget er at den
veilederen, den IS-1130, den går nettopp ut på at du kan ikke overføre fra liten til stor, for det gir jo
reglene … formlene gir jo forskjellige tall for det. Sånn at da vil det jo nødvendigvis bli feil da, hvis
man tar en liten skole og så ganger den med antall. Det, det er jo det motsatte av det reglene går ut
på. Og, jeg vet fremdeles ikke …’’
34:29
Advokat Hjetland: [På lydopptaket høres at advokat Hjetland stønner høylytt].
34:30
Advokat Aursnes: ‘’… jeg forstår at du er arkitekt, kanskje det er ting jeg ikke forstår. Men jeg forstår
ikke resonnementet fra at man legger en toparallell oppå tomta, og så kommer man frem til at man
trenger 52 730. Eller, kanskje det ikke er sånn? Altså, er det ikke det man mener? Er det et … ? Er det
… Kanskje det ikke er …? Kanskje det er tatt feil? Er det sånn at, man mener ikke det?’’
34:57
Advokat Hjetland: ‘’Kommer det et spørsmål snart, eller?’’
34:58
Advokat Aursnes: ‘’Kan du ikke svare på det: Hva var resonnementet, eller var det ikke noe
resonnement? Nei …?’’
35:04
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Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg synes jeg resonnementet mitt i stad, at vi, vi valgte å bruke en
skole som politikerne i Eidsvoll kjenner, for å få de til å forstå hvor store areal man snakker om.’’
Advokat Aursnes: ‘’Så hvis, hvis man hadde lagt på en skole fra Bærum, som var et adekvat
sammenlikningsobjekt, så ville ikke politikerne i Eidsvoll skjønt det?’’
35:29
Advokat Hjetland: [På lydopptaket høres at advokat Hjetland stønner høylytt].
35:30
Advokat Aursnes: ‘’Det må komme fra Eidsvoll kommune for at det skal gå an for en politiker i Eidsvoll
å … å forstå sammenlikningen?’’
35:36
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det blir jo en rein spekulasjon, vil jeg tro, men altså … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Men, det var jo det du sa.’’
35:40
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Men jeg tror iallfall at det er lettere å bruke en … jeg tror det er
lettere for … for politikerne i Eidsvoll å forstå det når det da blir brukt en skole med omgivelser som
dem kjenner, det tror jeg ja.’’
35:54
Professor Olav Kristoffersen: ‘’Utfordringa her er jo at det eksempelet som blir brukt også leder fram
til et … et arealbehov da. Og trenden de siste ti-tjue åran innenfor skolebygging det er jo at man
bygger mer og mer kompakt: flere etasjer og man har god areal … eller høy arealeffektivitet også i
utearealer, nettopp på grunn av statlige føringer knytta til fortetting og det … og det presset som …
som er rundt byene i Norge, da, og Eidsvoll er jo bundet av det.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, bare prøv å formuler det mer som … det blir litt lange innlegg fra …‘’
36:30
Professor Kristoffersen: ‘’Spørsmålet er: Hvorfor ble det ikke laget et dokument til, med en relevant
skole? Et annet eksempel?’’
36:39
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Tror ikke det … det er ikke noen grunn til det. Det her handla jo kun
om å få illustrert at de var behov for et større areal enn … enn 35 dekar. Og, jeg tenker at mye av det
dere spør om nå, da, det er jo gjenstand for neste planprosess, som er detaljregulering.’’
37:07
Advokat Aursnes: ‘’Men, du sier at, det handlet kun om å få illustrert behov for mer enn 35 dekar.
Men hvorfor hadde du behov for å illustrere at det trengtes mer enn 35 dekar? Hvordan kom du frem
til at du hadde et behov for mer enn 35 dekar? Nå viser det seg jo at det vi snakker om nå, det
kommer jo etter standpunktet. Men det vi vil vite, det er før standpunktet: standpunktet det-skullemer-til-enn-35.’’
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37:39
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
37:40
Advokat Aursnes: ‘’Jeg vil høre om før standpunktet. Hvordan kom begrunnelsen, før standpunktet?
Nå viser det seg, vi fikk jo disse svarene vi har lurt sånn på nå lenge, at dette var jo ikke begrunnelse,
det var illustrasjon av det man har tidligere kommet til. Og det forklarer jo alt; da forstår jeg jo … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det blir veldig … veldig, liksom … kan vi ikke prøve å [uoppfattelig] … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Javel, men spørsmålet er klart, da.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja. Hvis vi … hvis vi stopper… stopper litt i spørsmålet, også ikke tar …
ikke tar hele ditt resonnement etterpå … mmm ...’’
Advokat Aursnes: ‘’Javel?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Mmm.’’
38:10
Advokat Aursnes: ‘’Du sier du hadde et standpunkt: 35-dekar-ikke-nok, som du måtte illustrere. Da du
hadde kommet dit, på det tidspunktet, hva var grunnlaget ditt for det?
38:22
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det var jo en jobb som var gjort hos eiendomsavdelingen, hvor de
hadde sett på hvordan man kunne løse det innenfor 35 dekar.’’
38:30
Advokat Aursnes: ‘’Hvilke personer i eiendomsavdelingen hadde kommet til … hadde gjort disse
beregningene?’’
38:38
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’En som heter Steinar Reinsberg.’’
38:40
Advokat Aursnes: ‘’Steinar Reinsberg. Og når gjorde Steinar Reinsberg disse vurderingene som er
grunnlaget for ditt standpunkt om at 35 dekar ikke var nok?’’
38:55
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja det ble jo gjort i forkant av det saksframlegget da, som ble
skrevet. Så det ble gjort da på høsten i 2016, i mellom det møtet i utvalget og, altså hvor utvalget ga
oss den … det oppdraget å utrede 35 dekar, og [uoppfattelig].’’
39:20
Advokat Aursnes: ‘’OK, så det blir før … minn meg på den datoen på det du skrev igjen … nå er jeg på
feil sted … er det noen som kan noen minne meg på det?’’
Advokat Hjetland: ‘’Det er 18.11.’’
Advokat Aursnes: ‘’Takk!’’
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39:30
Advokat Aursnes: ‘’Før 18.11.2016. Og … hvilke dokumenter kan jeg finne Reinsbergs arbeid gjort før
18. november 2016 som ledet frem til konklusjonen, som man senere skulle … måtte illustrere med
Langseth skole, om at 35 dekar var utilstrekkelig. I hvilke dokumenter finner jeg … kan jeg se at
Steinar Reinsberg har gjort dette arbeidet?’’
39:57
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det er jo ikke sikkert det kommer tydelig frem av saken, men det er
jo i samarbeid med Steinar Reinsberg at de vurderingene rundt bygget, altså selve skolebygget da, i
den saken ble gjort. Det som da står under, i den saken som er datert 18.11. og behandla 29.11, så vil
det under kapittel 2 der ‘’’’Vurdering’’’’, så står det ‘’’’Administrasjonens kommentar til fremlagte
kart med alternativ c lagt frem i hovedutvalgsmøte’’’’, så alt som omhandler selve det byggtekniske
der, er jo ifra prosjektavdelinga til eiendom.’’
40:33
Advokat Aursnes: OK. I det saksframlegget som du skrev, så var det byggtekniske fra
eiendomsavdelingen.’’
40:39
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
40:40
Advokat Aursnes: ‘’Men det byggtekniske, det gjelder jo bygninger. Men rundt bygningene, arealene
på til sammen 52 730 kvadratmeter?
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
40:52
Advokat Aursnes: ‘’Oppfattet jeg riktig: At du du sier at Steinar Reinsberg, i eiendomsavdelingen, han
har gjort arbeid som har ledet frem til at arealet måtte være større enn 35 dekar?’’
41:08
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Kanskje ikke nødvendigvis akkurat det, men det går jo mer på
plassering av det arealet.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det går på plassering av hvilket areal?’’
41:19
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det arealet på 35 dekar da, hvor den geografisk er lokalisert, så byr
det på noen utfordringer, og det er det Reinsberg har kommentert i forhold til byggteknisk.’’
41:29
Advokat Aursnes: ‘’Det Reinsberg … Reinsbergs arbeid, det er vurdering av hvor arealet på 35 dekar
skal ligge, ikke om det skal være 34 ½, 38, 41, 92 eller 17?
41:44
Advokat Aursnes: ‘’Ikke hvor stort, men hvor det ligger, er det det?’’
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Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, det var det … ‘’

Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei det baserer seg på at han, altså han har sett på muligheten for å
løse det å skulle bygge en ny skole, da, på den tomta.’’
41:56
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men … men dette er jo ikke det samme som du sa i stad. For spørsmålet var:
Hvor finnes regnestykket, som du senere illustrerte med Langseth skole, som leder til den
konklusjonen som du ville illustrere, om at 35 dekar er ikke nok?’’
42:21
Advokat Aursnes: ‘’Hvilket arbeid ble gjort som ledet frem til konklusjonen om at 35 dekar ikke er
nok?’’
42:27
42:38
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Altså jeg … jeg føler at jeg gjentar meg selv litt, da men, men … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Du unnviker spørsmålet.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det tar … hæ?’’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg føler at du unnviker spørsmålet. Du har en konklusjon.’’
42:51
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, altså, altså i den … ‘’
42:53
Advokat Aursnes: ‘’Du har en konklusjon – si hvor den kommer fra!’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, i områdereguleringsplanen så er det jo ikke … det er jo ikke gjort
en helt konkret beregning. Man har basert seg på erfaringstall, man har basert seg på tall som
omhandler hvor … altså minsteareal da for fysisk, altså til fysisk uteoppholdsareal på en skole.’’
43:14
Advokat Aursnes: ‘’Det var det du nevnte på 27 dekar, ikke sant?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
43:17
Advokat Aursnes: ‘’Det har jo plansjef Pettersen regnet jo ut, 27 100. Det følger av veilederen, ja.
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
43:22
Advokat Aursnes: ‘’Der er vi hjertens enige. Men …, men resten?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, til skolebygg og parkering og trafikkareal og den biten, tenker
du?
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43:36
Advokat Aursnes: ‘’Ja, den vurderingen der, hvor ble den gjort? Altså, ikke sant, en vurdering: Ja,
27 100, for det skal man ha en fireparallell, helt fint, det er bra. Men resten av regnestykket? Fordi du
hadde jo denne posisjonen, per 18. november 2016, om at svaret, det var høyere enn 35 dekar. Og,
ikke sant, det er … det er ganske enkelt, 27 100 minus 35 000 = … ja, da er det 7900 kvadratmeter til å
forklare.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
44:14
Advokat Aursnes: ‘’Og hvis man da skal ha mer enn det, så må det være noen som har ment noen
gang, at man trenger én kvadratmeter mer enn det. Og … og hvem var det som mente det? Steinar
Reinsberg, han … ? Finnes det et dokument hvor han sier at 35 dekar er ikke nok, det må være 35
komma én? For det har jeg regnet ut? Hvis det er det, så helt fint, jeg vil bare gjerne vite om det.’’
Advokat Hjetland: [Det høres på lydopptaket at advokat Hjetland stønner.]
44:38
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja det, det vet jeg ikke, om det finnes.’’
44:42
Advokat Aursnes: ‘’Det vet du ikke? Du vet ikke om han har regnet det ut. Men hvordan kan du da vite
at 35 dekar ikke er nok, hvis du ikke vet om Reinsberg har regnet det ut? Er det noen andre som har
regnet det ut?’’
44:52
45:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Altså … altså det her handler jo også om topografien på
eiendommen, altså på den aktuelle tomta, så det er jo utifra det at vi har landa på et arealkrav.’’
45:11
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men det er ikke … det er ikke det jeg spør om nå. Jeg spør ikke om … om
hvorfor. Jeg spør om: Når ble arbeidet gjort. Hvilket menneske, når, gjorde denne vurderingen? Den
kan være som den er, men på ett eller annet … . Det var en konklusjon … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
45:26
Advokat Aursnes: ‘’ … som er konklusjonen per … man hadde en klar formening 18. november 2016:
Det trengs mer enn 35 000 kvadratmeter.’’
45:37
Advokat Aursnes: ‘’En konklusjon om det, den må jo rimeligvis ha et grunnlag. Om det er galt eller
riktig, godt eller … , det er ikke poenget mitt nå. Poenget mitt er: Hvilket grunnlag hadde man? Var
det Per eller Pål eller Ole eller Sigrun som hadde gjort dette arbeidet? Og når?’’
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45:55
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det er gjort et arbeid da, i den … i det saksframlegget som vi snakker
om nå.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men ikke sant, … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, også … ‘’
46:06
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men unnskyld, unnskyld … jeg tillater meg å avbryte deg, for det er ikke det jeg
spør om. Fordi, det saksframlegget du har skrevet den 18.11.2016, det var jo der du måtte illustrere,
eller følte at det var fint å illustrere, med toparallellen Langseth skole lagt oppå, … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
46:26
Advokat Aursnes: ‘’… dette standpunktet du hadde om at 35 dekar ikke var nok. Og, det står jo helt
klart, og det er helt klart at, du begrunner jo ikke dette standpunktet i dette saksframlegget. Du sier
at det bygger på informasjon som andre hadde fremskaffet for deg før 18.11.2016. Og så sa da at,
det var Reinsberg, i eiendomsavdelingen, som har skaffet deg den informasjonen som du bygget på.
Og … ‘’
46:58
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’… og som handler om skolebygget og hvorvidt det var mulig å bygge
… ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg spør ikke …‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’ hvorvidt det var mulig å bygge på den foreslåtte tomta da,
uavhengig av areal, egentlig.’’
47:10
Advokat Aursnes: ‘’Det er ikke det jeg spør om. Det jeg spør om er: Hva er grunnlaget for å mene at
35 000 kvadratmeter ikke er nok? Du sier at du har et grunnlag for å mene at 35 000 kvadratmeter
ikke er nok – spørsmålet mitt er helt enkelt: Hva er det grunnlaget? Hvilket papirark, laget av hvilket
menneske, kan jeg lese dette grunnlaget som du bygger på, i?’’
47:38
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det finnes nok ikke noen annen informasjon utover det som står i
saksframlegget. Om det med arealkrav, og.’’
47:47
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men … ‘’
Professor Kristoffersen: ‘’Et … et oppfølgingsspørsmål til det der, da: Det grunnlaget der, kan du
huske, eller vet du, om det var regnestykke, arealtabell eller en faktisk konkret tegning som viser
disposisjonen på tomta?’’
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48:05
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Vi gjorde jo et regnestykke på det med … med behov for antall
kvadratmeter uteareal, uteareal da, som da er et minimumsbehov, i den her veilederen, også hadde vi
noen tall på skolebygg, trafikkareal, parkeringsareal, flerbrukshall i tillegg, så det er jo utifra det vi
har landa på de arealtallene vi bruker.’’
48:33
Professor Kristoffersen: ‘’Så … så det er basert på et summerende regnestykke, og ikke på en konkret
skisse eller … eller tegning da, som viser en mulig disposisjon?’’
48:44
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
48:48
Advokat Aursnes: ‘’Men … men nå sa du: ‘’’’Det finnes nok ikke noen annen dokumentasjon enn det
som finnes i saksframlegget.’’’’ , og da er det jo ditt saksframlegg av 18.11.2016 du sikter til. Og det
er jo nettopp det jeg sier … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, men det finnes også flere saksframlegg der da, som … som
omtaler arealet.’’
49:10
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men saksframlegg eller ikke: Det jeg spør er: Hvilket papirark datert tidligere
enn 18.11.2016, fordi perspektivet her er jo at du står den 18. november 2016 og har dette
standpunktet, … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
49:29
Advokat Aursnes: ‘’ … sånn at, med mindre det skulle vært tidligere samme dag, da, men altså,
poenget er at da må det være et tidspunkt før hvor dette arbeidet ble gjort, og arbeid i forvaltningen
det gjøres jo ikke … ja, altså hvor … hvor ? Hvem gjorde arbeidet og i hvilket papirark kan jeg lese …
kan jeg lese at det arbeidet før 18.11.2016 ble gjort?’’
50:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Du kan ikke lese det noe annet sted enn i saksframlegget på det som
jeg har gjort.’’
50:08
Advokat Aursnes: ‘’Sånn at da du, den 18. november 2016, hadde standpunktet som du ville illustrere
med Langseth lagt oppå kartet, da hadde du ikke grunnlag fra arbeid gjort av noen annen
forvaltningstjenesteperson, du bygget bare på ditt arbeid der og da?’’
50:37
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, vi bruker jo veiledere og alt det andre.’’
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50:42
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men dette er ikke det jeg spør om, for nå er du inne i enkelthetene, og det er
vel og bra, og hadde det ikke vært for at jeg tror … vi har en tids… Men det er ikke det jeg spør om.
Jeg spør ikke om, var det dét tallet eller dét tallet.’’
50:55
Advokat Aursnes: ‘’Jeg spør om arbeidet. Altså, hvem var det som gjorde det? Var det Reinsberg? Var
det noen andre? Hva er saksnummeret? Hvilken sak? Hvor kan jeg … hvor kan jeg lese at det arbeidet
ble gjort som kom frem til den konklusjonen? Glem innholdet i det nå! Bare: Hvor ble arbeidet gjort?
Hvilket papirark er det jeg ikke har klart å finne i all denne tiden jeg har lett?’’
51:15
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det opplever jeg at vitnet har svart på nå, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hva har vitnet svart, da?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’At hun ikke er … at det ikke var noe … at det [uoppfattelig] … at det
ikke er noe papirark som kan … som kan … som ligger rundt her så vidt jeg har sett.’’
51:25
Advokat Aursnes: ‘’[Uoppfattelig] men da er det ikke det, da.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
51:37
Advokat Aursnes: ‘’Men, men var det fordi at … da hadde man ikke så mye grunnlag da, forstår jeg
her nå? For det var ikke noe? Gjort noe arbeid med det som synes på noe papir … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jo, men ikke – det er ikke dokumentert, da, utover det som står i
saksframlegget.’’
51:44
Advokat Aursnes: ‘’Udokumentert arbeid. Fortell om det!’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Hmm?’’
51:49
Advokat Hjetland: ‘’[uoppfattelig], spør du nå i perioden første november til 18. november, Aursnes,
eller glemmer du nå … den areal … utredningen fra Asplan Viak som jeg dokumenterte fra i går?’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’… de tre foregående saksframleggene’’
52:02
Advokat Aursnes: ‘’Nei, jeg spør om du, Bekkadal Eik, som nå [uoppfattelig] det er ikke noe
dokumentert arbeid. Altså, det var udokumentert arbeid. Fortell om det udokumenterte arbeidet!
Hvem som gjorde det … ‘’
52:17
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Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja. Ja, det er å ta utgangspunkt i veilederen, i andre sånn typer
skolebygg … ‘’
52:23
Advokat Aursnes: ‘’Glem nå enkelthetene! Jeg lurer på: Hvem tok utgangspunkt i veilederen?’’
52:30
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det er jo flere som har jobba med den saken der, det er jo
planavdelinga i samarbeid med meg.’’
Advokat Aursnes: ‘’Tusen takk, ‘’’’flere har jobba med det’’’’ ‘’.
52:39
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Kan du nevne én av de flere personene som har jobba med det, selv om det ikke
ble skrevet ned?’’
52:44
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, altså, det er jo flere som har vært involvert i planen. Det var jo
Steinar Reinsberg som vi snakka om.’’
Advokat Aursnes: ‘’Han har … ‘’
52:51
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Erik Lunde var jo med i den her prosessen. Silje Lillevik Eriksen. Det
er fler. Men det er også flere. Vi jobber jo samla på planavdelinga.’’
53:08
Advokat Aursnes: ‘’Om disse udokumenterte arbeidene som ledet frem til standpunktet om at det var
mer enn 35 dekar som trengtes: Nå har jeg fått Steinar Reinsberg, jeg har fått Erik Lunde, jeg har fått
Lillevik Eriksen. Og så sier du at det er flere. Jeg er … kan jeg få fler?’’
53:22
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Men nå svarer jo jeg på hvem som har vært med i arbeidet med det
her med å finne ut hvor stort areal vi trenger til skolen.’’
53:32
Advokat Hjetland: ‘’Administrator, jeg … ‘’
53:33
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det arbeidet som ble gjort før 18. november 2016 med å finne ut … komme til
en konklusjon om at 35 dekar det var ikke nok. Jeg har fått tre navn og du sier det er flere – kan jeg få
flere?’’
53:46
Advokat Aursnes: ‘’Vi må jo … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Jeg har … . Jeg har en protest som jeg må få tatt opp.’’
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Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja! Ja!’’
Advokat Hjetland: ‘’Vitnet tror … Jeg vet ikke om vitnet skjønner hvilken tidsperiode det er det er
snakk om.’’
53:53
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei!’’
Advokat Aursnes: ‘’Da kan jeg fortelle det.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Da tenker jeg det er fint å avklare, men … jeg får … hvilken tidsperiode
er det du [Det høres på lydopptaket at dommerfullmektig Aakrann ler] … Hjetland kan … ‘’
54:01
Advokat Hjetland: ‘’Nei, altså jeg … jeg … fordi vi har jo nå redegjort for en kronologi … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja?’’
54:07
Advokat Hjetland: ‘’Også opplevde jeg at advokat Aursnes spisset spørsmålsstillingen sin inn mot den
perioden etter alternativ c ble lansert og frem til 18. november så det er på det rene dokumentert i
saken at vi har jo flere utredninger av saksframlegget, altså det er en [uoppfattelig] for [uoppfattelig]
… det ligger jo en god del dokumenter forut for dette.’’
54:30
Advokat Aursnes: ‘’Det er … det er helt enkelt: Jeg spør: Om alt arbeid som er gjort i forvaltningen i
Eidsvoll kommune som, alene eller sammen med annet arbeid, har ledet til den konklusjonen som
Bekkadal Eik hadde per 18. november 2016, som Bekkadal Eik la til grunn for sitt saksframlegg av den
datoen og illustrerte.’’
Advokat Aursnes: ‘’Tidsperioden jeg spør om, det er: Fra Arilds tid til 18. november 2016.’’
55:12
Advokat Aursnes: ‘’Før 18. november 2016, da man hadde et standpunkt som man ville illustrere;
Hvilket arbeid ble gjort før 18.11.2016? Ikke etter, men før.’’
55:26
Advokat Aursnes: ‘’Og, du har nevnt tre personer som har gjort arbeid som er udokumentert, og du
sier det er flere, og det er svært viktig for meg å få vite: Hvem er den andre … hvem er den neste
personen på lista?’’
55:41
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Åh nei! Da tror jeg kanskje jeg misforsto det spørsmålet ditt i stad,
fordi de som har jobba med det er meg og så er det Steinar Reinsberg på prosjektavdelinga.’’
55:51
Advokat Aursnes: ‘’De som har jobbet med å … gjort arbeid som ledet frem til konklusjonen om at 35
dekar er ikke nok, fram til … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det er altså det jeg med sikkerhet kan si at det var oss.’’
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56:03
Advokat Aursnes: ‘’Med sikkerhet så kan du nevne … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’… Reinsberg og deg selv.’’
56:06
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Er det da sånn , hvis at … I stad sa du at det var eiendomsavdelingen som hadde
gjort det, men du er jo ikke eiendomsavdelingen?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei.’’
56:15
Advokat Aursnes: ‘’Nei, så … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Steinar Reinsberg … Steinar Reinsberg jobba den gang på
eiendomsavdelinga.’’
56:20
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp, nettopp.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm, mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Så det ble gjort noe arbeid i eiendomsavdelingen, som Steinar Reinsberg gjorde,
og så ble det gjort noe arbeid i planavdelingen, som du gjorde?’’
56:29
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Så du gjorde vurderinger, før 18.11.2016, som ledet frem til konklusjonen din, og
er det slikt udokumentert arbeid som vi har snakket om, som du nevnte i stad, eller finnes det papirer
som viser at du har gjort det arbeidet som ledet til konklusjonen din, som du illustrerte?’’
56:56
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det som finnes dokumentert det er jo et saksframlegg.’’
57:00
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp, så …‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik. ‘’Mmm.’’
57:01
Advokat Aursnes: ‘’ … det finnes dokumentert saksframlegget av 18. november 2016 med
konklusjonen; det finnes ikke et papirark som du vet om som er grunnlaget for den konklusjonen?’’
57:17
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, ikke som jeg vet om, nei.’’
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57:39
Advokat Aursnes: ‘’Med tanke på at du, som jo har en svært høy stilling i Kommunen, og som er
arkitekt så vidt jeg forstår, at du ikke kjenner til et sånt dokument, kunne det tale for at det hefter en
betydelig usikkerhet ved det standpunktet om at 35 dekar ikke er nok?’’
58:04
58:15
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, det synes jeg ikke.’’
58:17
Advokat Aursnes: ‘’Det hefter … OK, der sa jeg ‘’’’betydelig’’’’. Hefter det noen usikkerhet ved den
konklusjonen om 35 dekar ikke er nok?’’
58:26
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Altså, det den … altså … , nå går vi veldig inn i den derre
talldiskusjonen 35 dekar … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’ Unnskyld, ja, for de tallene, det er det denne saken handler om.’’
58:38
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm, mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det er derfor [uoppfattelig]. Det handler om tall; da får vi tall.’’
58:43
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, også tenker jeg at når du for eksempel skal bygge en skole, da, så
vil jo topografi på en skoletomt vil ha stor betydning for hvordan du får utnytta den – hvilke arealer
du kan få brukt.’’
58:56
Advokat Aursnes: ‘’Men nå snakker du jo helt generelt; Jeg spør om dette tilfellet.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, og i det tilfellet her, så skal det utarbeides en
detaljreguleringsplan som vil gjøre alle de vurderingene som du nå etterspør, egentlig.’’
58:59
Advokat Aursnes: ‘’Men, men hvorfor? Hva er vitsen med å utarbeide en detaljreguleringsplan for
BU3 hvis det ikke hefter noen usikkerhet ved BU3 nå? Eller?’’
59:22
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det du … du spurte jo om usikkerhet rundt de 35 dekarene.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp! Så man er sikker på 35?’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Og jeg vil jo … ‘’
59:29
Advokat Aursnes: ‘’Hvor langt er man sikker da? Er man sikker på 52 730?’’
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59:33
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg vil jo si at utifra saksframleggene så gjentar … det er jo et tall
som går igjen på 40 dekar til selve skolen utenom trafikkarealene. Så i hvert fall mer enn det vil jeg
tro. Også … ‘’
59:53
Advokat Aursnes: ‘’ ‘’’’vil jeg tro’’ – men da er det jo usikkerhet, da? ‘’
59:55
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, altså mer enn … altså 40 dekar er en gjenganger.’’
01:00:03
Advokat Aursnes: ‘’Men … men i dag da? Hvor mye trengs til skolen?’’
01:00:09
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Sånn som skolen er i dag?’’
01:00:11
Advokat Aursnes: ‘’Nei, til det prosjektet ‘’’’Nye Vilberg’’’’.’’
01:00:15
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Førti dekar pluss busslomma – det blir jo 45 dekar, da?’’
01:00:20
Advokat Aursnes: ‘’Så det er 45 dekar som er svaret?’’
01:00:25
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nå må du stille spørsmålet, Aursnes!’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg veit ikke.’’
01:00:28
Advokat Aursnes: ‘’OK. Du nevnte et … OK, man er sikker opp til 35? Ganske sikker, fordi det er en
sånn vurdering – uformell, men en vurdering. Sikker opp til 35. Og så nevner du 40, man har liksom et
trinn der. Og så nevner du busslomma. Og, hvis man … hvis du gjør det regnestykket som du nå har
nevnt premissene for. Du nevnte ett premiss: 40 000 føler man seg sikker på. Og så busslomma, som
jo er fem.’’
01:01:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
01:01:01
Advokat Aursnes: ‘’Kan du da trekke en konklusjon om hvilket areal du kan si med ganske stor
sikkerhet at trengs?’’
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Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Nei, jeg synes det er vanskelig å konkludere, fordi vi ikke har … gått i
detalj på den … på den skolen. Men det planen … områdeplanen sier er jo 47 dekar til skolen og så er
det fem dekar, da, til det derre … altså skolebussterminalen, da.’’
01:01:29
Advokat Aursnes: ‘’Det skjønner jeg, men det er ikke det jeg spør om. Jeg spør om hvordan … hvordan
man har kommet dit.’’
01:01:35
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, da har jeg svart at det baserer seg på en del sånn type … altså
erfaringstall og veiledere.’’
01:01:43
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og veilederen, der er vi hjertens enige.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
01:01:47
Advokat Aursnes: ‘’784 elever, da drar man på fint – helt fint for oss. 27 100 – det er ferdig prata. Vi
har ingenting – ingen innvendinger mot det.’’
01:01:56
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
01:01:57
Advokat Aursnes: ‘’Men resten? Fordi det er så langt opp – fra 27 100 til 52 730, og det er ingen som
kan fortelle oss noe som helst troverdig om hvordan man har kommet derfra. Altså: det er
fotavtrykket, 27 100, busstasjon … men hvordan kom man fram til det andre? Og … og hva er det man
skal gjøre i detaljreguleringen? Når kommer den? Da kommer vel et papirark for første gang, da?
Hvor dette regnestykket kommer?’’
01.02.27
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Vi har jo og tidligere dokumentert et behov for skolebygg på
minimum 6 dekar.’’
01:02:36
Advokat Aursnes: ‘’Ja, fotavtrykket.’’
01:02:38
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Parkering … parkeringsareal, flerbrukshallen. Altså, det er jo mer
enn de 27 dekarene i uteoppholdsareal, da.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, ja. Og flerbrukshallen, skal den bygges sammen med skolebygningen? Eller skal
den ligge fritt?’’
01:02:52
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det vet jeg ikke.’’
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Advokat Aursnes: ‘’Når vil det … når vil noen få vite noe om det?’’
01:02:58
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Det vil også skje, da, i den detaljreguleringsplanen.’’
01:03:02
Advokat Aursnes: ‘’OK, og er … er det en sammenheng mellom at man nå har en konklusjon, om at …
eller siden … 18. november 2016 har hatt en konklusjon om at 35 dekar er for lite; er det en
sammenheng mellom at man fant at det var ikke nødvendig å produsere noe papir i forbindelse med
at man kom til den konklusjonen; er det en sammenheng mellom det faktumet og det faktumet at det
er bestemt i områdereguleringsplanen at det skal skje detaljregulering på BU3?’’
01:03:46
Advokat Aursnes: ‘’Er det sånn at det var fornuftig å være litt løs i arbeidsformen, og muntlig, fordi
man skulle gjøre arbeidet senere? Er det en sammenheng mellom det at det ikke finnes papir som
ledet til 35-dekar-er-ikke-nok-konklusjonen man hadde per 18. november 2016 og at arbeidet skulle
gjøres senere? Var det så enkelt?’’
01:04:15
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Litt vanskelig å følge hele den rekka der, men.‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, det er helt … ‘’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’ … hvis du bare kan konkretisere det veldig.’’
01:04:23
Advokat Aursnes: ‘’Nei, for utgangspunktet, det er jo at forvaltningen opptrer skriftlig. Og her skjedde
ikke det. Hvorfor? Hvorfor ikke?’’
01:04:34
01:04:42
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Jeg … hva mener du med at ikke vi har opptrådt skriftlig?’’
Advokat Aursnes: ‘’Du fortalte meg det i stad. Du sa …’’
01:04:48
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Å ja, du … du tenker at ikke vi har et dokumentert regnestykke?’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det er ikke noe papirark; det er ikke noe regnestykke.’’
01:04:58
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, riktig. Ja det …’’
Advokat Aursnes: ‘’Men det er en konklusjon.’’
01:05:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Også skulle det gjøres i detaljreguleringen etterpå.’’
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01:05:03
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja … det … konklusjonen.’’
01:05:04
Advokat Aursnes: ‘’At regnestykket skulle komme senere – var det sånn?’’
01:05:10
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, altså, konklusjonen baserer seg jo på vurderinger som er gjort
mer generelt da, på en områdeplan, da, hva slags areal man trenger. Og så vil en detaljregulering da
inneholde mer detaljer, det ligger jo i … det ligger jo i det.’’
01:05:25
Advokat Aursnes: ‘’Ja … ‘’’’baserer seg på’’’’ … altså generelle vurderinger, ikke spesielle til dette
tilfellet?’’
01:05:33
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, altså det som vil jo være. Det … hvis … altså, spesielle … hva …
spørs hva du mener med det, da. Når jeg sier generelle vurderinger … ‘’
01:05:40
Advokat Aursnes: ‘’Ja, jeg mener det som vanligvis menes. Det kan jeg si generelt da, at når jeg
bruker et ord fra det norske språket, så tillegger jeg ordet det innholdet som følger av vanlig språklig
kutyme: type ‘’‘’høyre’’’’, ‘’’’venstre’’’’ , ‘’’’opp’’’’ og ‘’‘’ned’’’’ og sånn.’’
Dommerfullmektig Aakrann: [Det høres på lydopptaket at dommerfullmektig Aakrann ler.]
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og med ‘’‘’generelt’’’’ så mener jeg ‘’’’generelt’’’’, og med ‘’’’spesielt’’’’ så mener
jeg ‘’’’spesielt’’’’.
01:05:58
Advokat Aursnes: ‘’Og nå sier du at det var generelle vurderinger, ikke spesielle.’’
01:06:00
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Ja, ikke spesielle knytta til det konkrete prosjektet.’’
01:06:05
Advokat Aursnes: ‘’ ‘’’’Ikke spesielle vurderinger knytta til det konkrete prosjektet’’’’ .’’
01:06:08
Advokat Aursnes: ‘’Tusen takk, da har ikke jeg flere spørsmål.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Men … fordi det konkrete prosjektet ikke finnes. Mmm.’’
Advokat Hjetland: ‘’Det er veldig [uoppfattelig] at du avbryter vitnet når hun prøver å gi et svar,
Aursnes.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Har du noen oppfølgingsspørsmål?’’
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Advokat Hjetland: ‘’Nei, jeg [uoppfattelig].’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg har heller ikke noen spørsmål, så da får du ha takk for at du kunne
forklare deg for retten i dag, Bekkadal Eik.’’
Virksomhetsleder Bekkadal Eik: ‘’Takk.’’
01:06:28
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TRANSKRIPSJON:

Kommunens saksbehandler på ekspropriasjonssaken eiendomsforvalter Åse
Haukås Hoelsæters vitnemål til Oslo tingrett torsdag 15. april 2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

00:05
Eiendomsforvaltersaksbehandler Åse Haukås Hoelsæters vitnemål ble avgitt på tredje rettsdag og
varte fra klokken 11:47 til klokken 12:06.
Advokat Aursnes: ‘’Ja, først tusen takk for din velvilje. Du har jo lest mye dokumenter for å forberede
deg – det er vi veldig glad for. Og så har vi snakket på telefonen. Og jeg forsto det sånn at du vil si noe
om ditt forhold, det er først og fremst det saksframlegget av 17.02.2020 som jeg har spørsmål om, til
klagebehandlingen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og jeg forsto deg på telefonen dithen at du hadde noe å si om i hvilken grad …
hvilken tilknytning du hadde til det, da. Og, var det sånn at du ville ta det før jeg begynner å stille
spørsmål?’’
00:45
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Kan gjerne si noe om det, ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det vil jeg veldig gjerne.’’
00:48
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Altså jeg, min rolle i forhold til saksframlegget har jo vært å … ja,
registrere det inn i saksbehandlingssystemet, egentlig, i Kommunen. Og har hatt mer en sånn, kall det
sekretærfunksjon da i – litt i hermetegn, men … men likevel, i den saken her, og de vurderingene og
det som på en måte er … som fremstilles i saksframlegget er ikke mine … det er ikke mine
vurderinger, men det er vurderinger som er gjort på tvers av virksomheter og avdelinger i
Kommunen.’’
01:23
Advokat Aursnes: ‘’Ja, har du mer å si om det, før jeg begynner?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Nei, jeg tenker vel at det var sånn kort fortalt.’’
01:36
Advokat Aursnes: ‘’Og, da lurer jeg på: hvem sine vurderinger er det?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Det saksframlegget er jo kommet på plass utifra et samarbeid
mellom planavdelingen, mellom … ‘’
01:56
Advokat Aursnes: ‘’Unnskyld, men, som jeg sa på telefonen, så er jeg opptatt av navn på
tjenesteperson. Det er fint å … fint å vite hvilken avdeling, men det jeg er ute etter det er navnet på
den forvaltningstjenestepersonen som har gjort … gjort disse vurderingene her.’’
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02:15
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Dette her har jo vært, jeg tenker dette er litt viktig å få frem at det er
samarbeid mellom virksomhetene og at det er ikke enkeltpersoner som har sitti og gjort vurderinger,
men det er på tvers av … på tvers av de virksomhetene som jeg var i ferd med å nevne.’’
02:30
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’… altså planavdelingen, prosjektavdelingen, skole har vært involvert
og Kommunen har jo fått bistand fra juridiske … eller fra … juridisk bistand, da.’’
02:45
Advokat Aursnes: ‘’Ja, hvem er det som gir den juridiske bistanden, da?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Det er advokatfirmaet Mageli som har vært.’’
Advokat Aursnes: ‘’ OK, men hvem er det som er ansvarlig advokat på saken, da?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Det er Stine Jarslett.’’
02:54
Advokat Aursnes: ‘’OK, det var ett av disse navnene jeg er ute etter da. Og, det er jo veldig fint og flott
med samarbeid mellom avdelinger og i avdelinger. Og, når noen samarbeider, så er det jo mennesker
som gjør det. Og det er de navnene jeg gjerne vil ha, da.’’
03:15
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’En avdeling består jo av mennesker?’’
03:18
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Ja-ja, helt klart. Men … men, jeg vet ikke om jeg kan … ja … tja,
planavdelingen den, altså, den er jo under virksomhet kommunal forvaltning, styres av Tonje
Bekkadal Eik som er virksomhetsleder der. Og, der har vel både plansjef og saksbehandlere vært
involvert i den planprosessen i tillegg.’’
03:45
Advokat Aursnes: ‘’Plansjef, hva mer – er det den tidligere plansjefen Pettersen eller den nåværende
plansjefen Bergh?’’
03:51
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Det her har jo vært en lang prosess, så begge de har vel vært
involvert.’’
03:55
Advokat Aursnes: ‘’Begge plansjefene … og Bekkadal Eik. Du nevnte et navn til på telefonen!’’
04:08
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Ja, [Det høre på lydopptaket at eiendomsforvalter Hoelsæter ler.] det er mulig, men ...’’
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Advokat Aursnes: ‘’En pensjonist … ‘’
04:14
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Ja, ja altså, som jeg sa til deg, altså prosjektavdelingen har jo vært
involvert i stor grad i forhold til å gjøre vurderinger.’’
04:22
Advokat Aursnes: ‘’Ja, problemet er: Det jeg har prøvd å gjøre nå i lang tid, er å finne frem til de
papirarkene hvor jeg kan se at dette arbeidet er gjort. Og det, en … en måte å finne frem til … det er
jo det navnet. Altså, når du sier ‘’’’avdeling’’’’, da klarer jeg ikke å finne det. Så for at jeg skal ha
sjangs til å finne det – disse dokumentene som jeg så gjerne skulle ha sett, så … så er det veldig viktig
hvilke personer, da – og, du nevnte ett til på telefonen, da.’’
04:55
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Avdelingsleder for prosjekt … som …’’
Advokat Aursnes: ‘’Og det er hvilket … hvilket navn?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Det var … det var Steinar Reinsberg, inntil ... ‘’
05:03
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp, det var han du nevnte på telefonen.’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’ … som har gått av med pensjon, ja; som er en del … som er en del av
avdelingen som jeg jobber i, prosjektavdelingen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Du jobber i Prosjektavdelingen?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Nei, jeg jobber ikke i Prosjektavdelingen, men det er en avdeling som
er i … en del av den virksomheten som jeg jobber i: Eiendomsforvaltningen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Du jobber i Eiendomsforvaltningen?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Mmm.’’
05:24
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp, nettopp. Og, da fikk jeg jo … da fikk jeg jo noen navn her, da. Og, det står
på dette saksframlegget av 17. februar 2020, så står det at: ‘’‘’Saksbehandler: Åse Haukås
Hoelsæter’’’’, og det er jo vitterlig deg. Og, er det … er det ikke … er det riktig forstått: Det du sa om
sekretærfunksjon, betyr det at det ikke er helt riktig det som står; at det ikke helt riktig beskriver
virkeligheten, at du var saksbehandler?’’
06:13
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Nei, altså, når jeg har skrevet den saken inn i
saksbehandlingssystemet, så blir jeg stående som saksbehandler, så det er riktig. Men … men
poenget mitt innledningsvis var at det er mere den rollen jeg har hatt, med å få dokumentet inn i
systemet, enn å gjøre … jeg har ikke gjort noen faglige vurderinger.’’
06:34
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06:35
Advokat Aursnes: ‘’OK, men da vi først tenkte at vi trengte ditt vitnemål, så var det fordi det er så mye
her i de ti sidene, eller ni kanskje det er, som vi ikke klarer å forstå hvordan man kan ha tenkt. Og jeg
tenkte å spørre deg hva man har tenkt her. For oss gir det ingen mening - vi ser ikke at det som står
her støtter konklusjonen.’’
07:04
Advokat Aursnes. ‘’Det er klart, nå er det jo ugreit og … og kanskje ikke så rimelig å spørre deg om
det, når du sier at det er ikke dine vurderinger . Men … og rimelige må vi jo prøve å være, da, men …
er det noe i dette dokumentet du kan stille deg bak?’’
07:29
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Jeg vil jo ikke nødvendigvis si at jeg ikke kan stille meg bak, altså, men
… men, jeg vil gjerne … bare påpeke at det er ikke … de vurderingene som fremkommer der, enten det
er hva gjelder areal eller andre ting, så er det ikke jeg som har gjort … gjort de vurderingene.’’
07:45
Advokat Aursnes: ‘’Du har ikke gjort … ’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Men jeg … jeg kan … jeg … ja … ‘’
07:46
Advokat Aursnes: ‘’Du har ikke gjort vurderinger av areal? ‘’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Det er ikke … Det er ikke mine vurderinger.’’
07:50
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp.’’
07:51
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og da har jeg lyst til å spørre om du har vurdert av enkeltpunkter her, men da
vet jeg at vi får trøbbel med administrator, så da gjør jeg ikke det. Men … men er det ikke … kan du
nevne noe i disse ni sidene som du er enig i?’’
08:19
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Altså … , jeg sier jo ikke … jeg sier ikke at jeg ikke er enig i det, men
det er ikke mine vurderinger som er gjort.’’
08:30
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men poenget er at: vi mener jo at dette arealet, BU3, er verdt 102 millioner
kroner og vi mener at det er to svært … svært redelige og svært meritterte fagmenn som har
produsert [uoppfattelig] og så neddiskontert til 45 millioner pluss/minus. Sånn at det er jo store …
dette er jo et vedtak som gjelder svært store verdier og det skulle jo tilsi at saken ble behandlet med
et betydelig alvor.’’
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09:13
Advokat Aursnes: ‘’ … og, når man tenker på det alvoret som burde prege hele denne
saksbehandlingen og dette vedtaket så … så må jeg jo … be om en forklaring på hvorfor det står at du
er saksbehandler, men det er ikke dine vurderinger, og du er ikke uenig i det som står der. Altså …’’
09:43
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det opplever jeg at hun har svart på …’’
09:46
Advokat Aursnes: ‘’Men … men, du er enig i at tallet på 52 730 kvadratmeter er riktig?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Altså, jeg har ikke gjort noen egne vurderinger rundt det. Men … men
jeg har ikke noe … jeg har jo heller ikke noe bakgrunn for å si at det ikke stemmer.’’
10:00
Advokat Aursnes: ‘’Nei.’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Nei’’.
10:03
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Jeg … jeg var ikke … var ikke deltagende i planprosessen eller de
vurderingene som ble gjort der heller. Så jeg … jeg har ikke noe … har ikke noe grunnlag for å mene
noe mer rundt det.’’
10:14
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og vi er jo veldig takknemlige for din store velvilje og tidsbruk, at du har lest alt
dette jeg har sendt deg, til og med dette plandokumentet – hjelpedokumentet, ni sider, med mye gult
på – disse henvisningene. Og jeg har det store problemet, at jeg har lest og lest og lest og lest og lest
fire saksframlegg til hovedutvalget for plan, skolestrukturutvalget i 2012, skolestrukturutvalget i
2014; den andre, separate, forvaltningssaken som gjaldt ‘’‘’hvor skal skolen ligge’’’’, som vi ikke har
noen som helst mening om - det har ikke noe med oss å gjøre; og, jeg har ikke funnet at en eneste av
de førtifem henvisningene leder til, altså kan finnes igjen, da, at det sikter til noe; jeg synes de virker
gjenstandsløse, alle førtifem av dem.’’
11:13
Advokat Aursnes: ‘’Og, du har det dokumentet, du har hatt det dokumentet. Kan du … kjenner du til
ett tilfelle av at det faktisk finnes dekning i et papirark fra plansaken, for det som det sies førtifem
ganger at man har dekning for? Jeg har ikke funnet det – har du funnet det?’’
11:36
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Jeg har ikke gjennomgått plansaken i … altså, som sagt, den var jeg
ikke involvert i – den har jeg heller ikke gjennomgått, men det saksframlegget, det er, som jeg nevnte,
blant annet basert på også opplysninger fra planavdelingen.’’
11:52
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og har du et navn?’’
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11:55
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Nei, så … det er jo virksomhetsleder og plansjef.’’
12:00
Advokat Aursnes: ‘’ ‘’’’Virksomhetsleder’’’’ – jeg … jeg sliter litt med det der organisasjonsgreiene i
Kommunen … ‘’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Ja, det … ‘’
12:04
Advokat Aursnes: ‘’ … så … prøve å ta det sakte, da. Og, du sier ‘’‘’fra planavdelingen’’’’, og der var
det en ‘’‘’sjef’’’’?’’
12:14
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Der er det virksomhetsleder, som er Bekkadal Eik, som nevnt’’
Advokat Aursnes: ‘’Så det var Bekkadal Eik som … som ga disse opplysningene som du … ?’’
12:26
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Det … det kan jeg ikke … det kan jeg ikke si, men … men hun er leder
for den avdelingen.’’
12:30
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men det er ikke disse organisasjonsmessige greiene jeg er ute etter. Jeg er ute
etter det rent faktiske arbeidet som er gjort - eventuelt ikke gjort. Og jeg … det er veldig enkelt, jeg
leter, har gjort i måneder eller år, etter papirark som viser hvordan man kom til konklusjonen.’’
12:52
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Mmm.’’
12:53
Advokat Aursnes: ‘’Jeg har ikke funnet noe. Det er ingen som kan hjelpe meg, og nå spør jeg deg, og
hvis det er sånn at … . Og jeg fikk jo svaret da: at du har ikke selv sjekket at … at det er en gjenstand
der ute for hver enkelt henvisning; det bygger fra opplysninger, og den forvaltningstjenestepersonen
du nevner, det er Bekkadal Eik. Så det er Bekkadal Eik, som i hvert fall til en viss grad, er kilden, hvis
jeg forstår deg riktig.’’
13:33
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Nei, ja, jeg vil ikke egentlig si meg helt enig i det. Men, fordi at,
planavdelingen har, ved flere personer, uten at jeg, jeg kan ikke si akkurat hvem som har referert
direkte til de henvisningene, men … men hun er leder for avdelingen, og det … det er … det er plansjef
og det er saksbehandlere, det er mange som har jobba i den saken, uten at jeg har, jeg har ikke
detaljer rundt det.’’
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13:55
Advokat Aursnes: ‘’Jeg skjønner det. Hvis du kommer på flere navn, så vil jeg veldig gjerne ha dem,
altså. Det gjelder hele … altså, kommer du på navn så vi takknemlig for å få dem.’’
14:03
Advokat Aursnes: ‘’Og nå har jeg fått Bekkadal Eik som kilde til disse henvisningene. Jeg forstår at,
hvis jeg forstår deg riktig, og hvis du føler at jeg gjengir deg feil så … så ber jeg høfligst om at du sier
fra, men er det … er det en annen person som reelt sett var saksbehandler på denne saken, enn deg?’’
14:26
Advokat Aursnes: ‘’Igjen da, til dette nærmest eneste tema jeg er opptatt av, da: hvilke
forvaltningstjenestepersoner har gjort hvilket utredningsarbeid i denne saken. Hvis jeg forstår deg
riktig, så er du reelt sett ikke saksbehandleren på denne saken; er det en annen så vil jeg veldig gjerne
ha navnet; og, selv om du ikke vet navnet, så vil jeg vite, at det er i hvert fall ikke deg.’’
14:50
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Jeg kan jo … altså, jeg står jo registrert som saksbehandler på de
saksframleggene, så jeg kan ikke … jeg kan ikke si at jeg ikke har vært det. Men jeg har ikke, selv om
jeg da har registrert saken inn, skrevet saken inn, og det gjelder jo også annen kommunikasjon i
saken det, brev som er sendt fra Kommunen. Så … så er det ikke jeg som har … altså, jeg står ikke bak
de vurderingene.’’
15:14
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Det er som … som jeg bare må gjenta, det er en bred … et bredt
samarbeid mellom mange berørte virksomheter og avdelinger i Kommunen.’’
15:25
Advokat Aursnes: ‘’Ja, du står ikke bak vurderingene, men du er heller ikke uenig?’’
15:29
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Nei, det er ikke … Jeg kan ikke si at det er mine vurderinger, det er det
ikke. Men … men jeg kan ikke … jeg har ikke noe … jeg har ikke noe grunnlag for å si at det ikke er
riktig.’’
15:39
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp. Sånn at … du vet ikke, for det er ikke du som har gjort det? Det er andre
som har gjort det, så du vil jo da … Hvis noen andre har vurdert noe, og ikke du, så vil jo du,
fornuftigvis da, ikke ha noe kunnskapsgrunnlag for å mene at Peder Ås’ sin beslutning er gal eller
riktig?’’
16:00
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg opplever det som om hun har svart på sin rolle ganske utfyllende
nå, Aursnes.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, OK.’’
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16:08
Advokat Aursnes: ‘’Så da er det ingen vits i å spørre deg om forklaringer på enkeltheter som jeg lurer
på her, da?’’
16:15
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Jeg vil bare gjenta at jeg har … det … det … jeg ikke gjort noe
vurderinger i … i saken.’’
16:20
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det er litt det som er problemet vårt, da.’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Mmm.’’
16:24
Advokat Aursnes: ‘’Er det noen svakheter med, samme hvor små og ubetydelige, ved
saksforberedelsen i den saken som Kommunen har behandlet? Basert på dette saksframlegget?’’
16:44
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Ikke som jeg kjenner til.’’
16:46
Advokat Aursnes: ‘’Du kjenner ikke til noen svakheter ved det … ved saksforberedelsen? Til en annen
person?’’
Advokat Hjetland: [Uoppfattelig] … samme spørsmålet en gang til, da.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’[Uoppfattelig] Ja.’’
Advokat Hjetland til advokat Aursnes: ‘’Du stilte det samme spørsmålet to ganger. Hun svarte, og så
stilte du det samme spørsmålet igjen; det er jo ikke rart at tiden går her.’’
17:06
Advokat Aursnes til Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Ingen? Ingen feil?’’
Advokat Hjetland: ‘’Nummer tre.’’
17:09
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Jeg har ikke noe grunnlag for å si at er noe som ikke … som sagt.’’
17:13
Advokat Aursnes: ‘’Har du noe grunnlag andre veien? Har du grunnlag for å si at det er riktig?’’
17:17
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Nei.’’
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17:18
Advokat Aursnes: ‘’Kan du ikke si det sånn at jeg kan skrive det ned? Vi tar jo opp dette her, ikke sant?
Kan du ikke si det da? Kan du ikke bruke et ord?’’
17:24
Advokat Aursnes: ‘’Har du grunnlag for å anta at dette er riktig?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Jeg har ikke, altså … jeg har ikke noe grunnlag for å mene at det ikke
er riktig.’’
17:30
Advokat Aursnes: ‘’Har du noe grunnlag for å mene at det er riktig, da?’’
Eiendomsforvalter Hoelsæter: ‘’Ikke annet enn at jeg på en måte setter min lit til de personene som
har jobba i saken, eller det har, ihvertfall, jeg har ikke noen grunn til å tenke at dem ikke har gjort …
de vurderingene som … er … ja, viktige å gjøre.’’
17:55
Advokat Aursnes: ‘’Takk, da har jeg ikke flere spørsmål.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Har du noen spørsmål, Hjetland?’’
Advokat Hjetland: ‘’Nei, takk.’’
18:00
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg har heller ikke noen spørsmål, så da får du ha takk for at du kunne
komme.’’
18:07
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TRANSKRIPSJON:

Daværende eiendomssjef Lars Prestegårds vitnemål torsdag den 15. april
2021 i hovedforhandling for Oslo tingrett

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

Daværende eiendomssjef Prestegård vitnet over link uten lyd, fra klokken 13:18 til klokken 14:30 på
hovedforhandlingens tredje rettsdag.
00:00
Advokat Hjetland: ‘’Takk. Ja, Prestegård, det er advokat Hjetland her. Jeg tenkte du kan først si litt
om, du sa du var eiendomssjef, altså din tilknytning til prosjektet ‘’’’ny skole på Tynsåkjordet’’’’ ? ’’
00:20
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, jeg blei jo involvert i den saken vedrørende ny skole der oppe etter …
etter Departementets beslutning desember 2018, om stadfestelse av områdereguleringsplanen. Da
kom jeg inn i … i den saken og begynte å jobbe med det skoleprosjektet. Da som prosjektleder. Også
jobba jeg med den saken som prosjektleder fram til jeg … fram til jeg sommeren 2019, juni 2019,
begynte som eiendomssjef.’’
01:06
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg har fortsatt vært involvert i den, men da ikke som prosjektleder etter
at jeg blei eiendomssjef, da.’’
Advokat Hjetland: ‘’Kan du si litt, først da, hva arbeidet ditt i den perioden fra, ja … fra desember ’18
og frem til du ble eiendomssjef sommeren ’19, besto i? Hva det arbeidet besto i?’’
01:16
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, eh, vi…det … det var jo forberedende arbeider for… for utlysning … av…
av konkurranse og … og nødvendig avklaring … prosjektering … samt at vi … vi da også måtte
anskaffe tomt opp mot … altså, opp mot … grunneier, det var jeg også involvert i.’’
02:06
02:11
Advokat Hjetland: ‘’Du sa noe om utlysning av konkurranse, avklaring og prosjektering – kan du si litt
om hvordan skolen prosjekteres? Altså, hva slags løp som er lagt der?’’
02:22
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, vi har valgt en entreprisestrategi her som heter ‘’’’totalentreprise med
løsningsforslag’’’’. Det vil si atte vi lager kravspesifikasjoner og utlyser konkurransen og så er det da
entreprenørene som leverer tilbake igjen en … et konsept, og en pris selvfølgelig for konseptet. Eh, og
da går jo hele konkurransen ut på å kåre den beste vinneren ut ifra de kriterier som er satt, og det går
jo på funksjonalitet og, ja, byggets utforming, og pris selvfølgelig.’’
03:09
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Advokat Hjetland: ‘’Er det mulig å si noe om hvilke … hvilke spesifikasjoner som er satt; det er sikkert
mange, da, men de som kanskje er sentrale for … for utforming av skolen, og … og … ‘’
03:27
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja det… det husker jeg ikke nå i farten; det klarer ikke jeg å gjengi her nå,
altså. Da må jeg ha [uoppfattelig] konkurranse og så at… du vet at jeg slutta med detta i 2019, så jeg
var ikke med som prosjektleder å sluttføre jobben med … med konkurransegrunnlaget. Eh, slik at jeg
klarer ikke å gjengi nå akkurat de parameterne som er satt. Det… det går jo på … på arealeffektivitet
og funksjonalitet i forhold til de kravene som er satt opp: funksjonalitet for bruker, og litt med… ja, en
del sånne parametere, men, men, jeg klarer ikke å gjengi nøyaktig det, altså, nei.’’
04:16
Advokat Hjetland: ‘’Kan du si litt om … om skoleprosjektet nå, altså status per i dag?’’
04:24
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, eh, det kan jeg. Eh, vi fikk jo nå for kort tid tilbake resultatet av
supplerende geotekniske undersøkelser. Fordi, eh, prosjektet har jo vært, eh, har jo vært lyst ut, eh,
og, og, vi har fått… tilbyderne har levert sine første tilbud, eh, vi har nå fått, eh, fått på plass, eh,
supplerende geotekniske undersøkelser. Og jobber nå med, i forhandling med de entreprenørene som
… som har gitt tilbud, eh, om … ja … i … i siste innspurt, kan du si, før de skal levere, eh, endelig …
endelig tilbud.’’
05:18
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Eh, igjen, der, jeg … husker jeg ikke akkurat tidspunktet, men … men det
blir vel på sommeren her. Eh, når de har kommet inn, så skal vi jo starte detaljprosjekteringen. Men
det er jo avhengig av å få inn disse tilbudene, få kåra en vinner, eh, fordi atte det vil jo bli på
bakgrunn av det vinnerutkastet som detaljprosjekteringen baserer seg på.’’
05:46
05:57
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hallo?’’
05:58
Advokat Hjetland: ‘’Ja, beklager at jeg bare måtte ta … notere … notere litt her. Vi har jo … du nevnte
disse geotekniske undersøkelsene, de … de er lagt frem for retten, og da skal jeg bare gi retten
referansen til det, det er på side 1086 flg. Og, side 1091 er dette grønnmarkerte området med … og
det er … det er det notatet fra mars fra Rambøll, Prestegård, som … som viser … markert område viser
tilfredsstillende stabilitet i dagens situasjon … kalles det. I, er det … ‘’
06:43
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Unnskyld, unnskyld, kan du prøve å være litt høyere, jeg sliter litt med å
høre deg.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, jeg kan i hvert fall også snakke litt mer rett i mikrofonen.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Var dette bedre?’’
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Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, det var det.’’
06:56
Advokat Hjetland: ‘’Ja, altså det vi i retten har foran oss nå, det er da et dokument fra Rambøll, et
notat fra mars i år.’’
07:05
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Som da … som et vedlegg der har et … et kartutsnitt hvor det er skravert, eller det
er markert, grønt.’’
07:14
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Og det er det området som skal … det er markert og det viser da tilfredsstillende
stabilitet.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
07:21
Advokat Hjetland: ‘’Har du… er det … er det lagt noen føringer på hvor innenfor det, jeg legger jo til
grunn at man da vil plassere bygninger innenfor det området, og ikke utenfor, men… men, er det lagt
noen føringer på hvor innenfor dette området man vil plassere disse skolebygningene, eller
bygningene for øvrig?’’
07:42
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, eh, det, det må vi. Og det … dette går jo litt på … på tomten; sånn som
det går jo selvfølgelig på de geotekniske føringer, det sier seg sjøl, vi må radt prøve å plassere detta
innafor det grønne. Der det … det liksom er, eh, akseptert bygging.’’
07:58
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det andre er atte vi ønsker å plassere byggene på det flateste og høyeste
partiet. Det vil, hvis dere har dette … dette kartet foran dere, så vil vel det bli mot nord-øst, eh, på … i
… på tomta; altså der tomta er bredest og flatest. Hvis dere ser, så er det jo høydekurver på tomta.
Det har jo med … med hvor det er fornuftig å … å legge bygget. Eh, det har også med, eh, dette her
med geotekniske forhold. Eh, fordi atte, hvis man legger det på … på det høyeste punktet og forsøker
å flate av der, så graver man seg ned, da avlaster man grunnen.’’
08:56
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hvis man skulle prøve å tenke seg at man skulle prøve å bygge der det var
mest skrått, så ville man måtte tilføre masser, eh, noe som er uheldig i utgangspunktet, da. Eh, det er
jo det ene, eh.’’
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09:10
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det andre er jo tomtas utforming, som gjør at det er fornuftig å legge
byggene der. Eh, og det andre er jo dette her med … med… solforhold er jo også en … en faktor, eh,
som man må se på. Slik at det er ikke noe tvil om at byggene må plasseres… eh, ja… så langt nord …
eh … nord-vest, eller hva en skal si, nord-øst, nord-vest, altså i … i … opp imot, den … på kartet … eh,
nordre delen av dette grønnmerkede området der tomta er som bredest og størst og flatest. Det
handler selvfølgelig også om universell utforming … eh … oppå [uoppfattelig] der.’’
10:10
Advokat Hjetland: ‘’Ja, skal vi se … jeg skal bare tilbake til det kartet … som jeg nå mistet et øyeblikk,
ja, er det nå, per i dag da, gjort noen… har du noen formening om … om utearealene, og behovet for
det?’’
10:38
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Behovet for det har vi en … en mening om, men i og med at det er en
pågående konkurranse, så kan ikke jeg kommentere på de … på de forslagene, det ville være i strid
med konkurranseformel. Men utearealene er jo selvfølgelig en bit av denne konkurransen.’’
10:58
Advokat Hjetland: ‘’Da kan jo, ja… ‘’
11:03
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hvis det var det du spørte om? Om jeg kunne si noe om, og det er jo
selvfølgelig lagt noen føringer på utearealene. Med … med ballbaner og stativer og … og mulighet for
… for utfoldelse og … på innenfor skoleområdet.’’
11:23
Advokat Hjetland: ‘’Vi har … vi har jo gått ganske grundig igjennom dokumentene i plansaken, og for
så vidt i ekspropriasjonssaken … og så har jeg oppfattet det slik at da du kom inn i slutten av, ja, eller
rundt årsskiftet 2018/’19, så plansaken er jo i og for seg ukjent for deg, går jeg ut i fra. Men vi har,
altså du kjenner den jo helt sikkert, men … men vi har spurt andre om dette. Et dokument som vi
stadig kommer tilbake til er dette saksfremlegget den 17. februar 2020. Det er da til klagen til Søvde
over ekspropriasjonsvedtaket som ble truffet i desember ’19.’’
12:13
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, det saksframlegget av 17. februar i 2020.’’
12:19
Advokat Hjetland: ‘’Ja, det er på vår side 148. Vi vet at det er Haukås Hoelsæter som står som
saksbehandler her – har du vært involvert i arbeidet med … med det?’’
12:31
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg har vært involvert i det.’’
12:34
Advokat Hjetland: ‘’Kan du si litt hva du har bistått med der, eller bidratt med?’’
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12:40
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja det, det kan jeg. Altså, dette ble jo gjort … Kommunen er jo en stor
organisasjon, og … og det er … det er flere involverte parter, eh. Og her er jo dette saksframlegget
lagd på bakgrunn av, eh, innspill ifra skole som … som bruker, eh… og … og planavdelingen
selvfølgelig og eiendomsavdelingen, da ved … ved prosjektavdelingen og … og meg, som leder for
eiendomsavdelingen. Også har vi selvfølgelig hatt med oss juridisk bistand. Og det besitter vi ikke
selv, slik at der har vi måttet brukt ekstern bistand.’’
13:28
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Eh, jeg har jo … har jo vært med å utarbeida dette her, og … og vært med
å gjøre de vurderinger som ligger til grunn for … for skoletomta og, ja, byggstørrelser og, og
skoletomtas størrelser, det er noe av det vi har vært, eller jeg har vært involvert i. Men det er jo ikke
slik at kommunen er noen enkeltmannsbedrift, slik atte vi prøver å jobbe så kollektivt som mulig, eh,
og … og drøfte hvordan vi kan på best mulig måte legge til rette for atte de bygg vi oppfører blir så
gode som mulig for de som skal, eh, bruke de.’’
14:18
Advokat Hjetland: ‘’Har du tilgang, eller har du det saksfremlegget foran deg, eller lest på det i
forkant?’’
14:28
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Eh, ja, jeg har det, jeg har det her.’’
14:30
Advokat Hjetland: ‘’Ja, på… for på side fire nederst, og det er da 151 i rettens dokumentsamling, så er
det et avsnitt som går over på neste side, da, som starter med ‘’fotavtrykket på skolen er beregnet til
…’’
14:49
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
14:50
Advokat Hjetland: ‘’Og så … og der oppsummeres jo de ulike arealbehovet … ‘’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
15:00
Advokat Hjetland: ‘’Kan du forklare deg litt … eller … første spørsmålet her er jo er det du som … har
du skrevet dette eller vært med på å utforme det?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
15:09
Advokat Hjetland: ‘’Kan du forklare kort hva Kommunen her har tenkt?’’
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15:13
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, det kan jeg gjøre. Altså, eh, det som er saken her er atte det står jo
noen størrelser her, eh. Fotavtrykket av bygget og samt fotavtrykk av flerbrukshallen og
parkeringsareal. Det står jo gjengitt her.’’
15:34
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Så står det, eh, at vi har … har skjena til, eller lagt til grunn, eh, Sosial- og
helsedirektoratets, eh, veiledning eller norm, eh, for utarbeidelse av, eller hva skal jeg si, beregning av
areal for… for, eller anbefalt areal for… for utendørsarealer, eh, i … i forbindelse med
skoleutbygging.’’
16:05
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Eh, dette er jo en minimum, et minimum anbefalt uteareal. Med bakgrunn
i, eh, de geotekniske forhold, med bakgrunn i tomtens utforming og tomtens topografiske, eh,
forhold, eh, så mener vi at vi bør gå litt, eller ha litt større areal enn minimumsnormen. Man kunne jo
tenke seg at det var ønskeligere å ha enda større areal også, men vi skal jo ikke ta mer enn vi regner
at vi trenger. Men vi har gått litt ut over minimums-, eh, normen, fordi vi mener at det er nødvendig
for å få til et godt og stort uteareal.’’
16:54
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Dette blir en skole med et høyt dimensjonert … eh … elevantall, 784
elever. Det er en stor skole. Og det er om å gjøre å gjøre disse utearealene så attraktive, og legge til
rette for så mye - hva skal jeg si? - aktivitet og ulik aktivitet som mulig, samtidig som, på grunn av
tomtens topografi så vil ikke alt kunne være like tilgjengelig … eh … universelt, altså, alt vil ikke være
… eh .. universelt utformet … eh … det blir vanskelig å få til … med tomtens topografi, men vi har jo
legget til rette slik at både barn med funksjonshemninger og for så vidt alle andre … eh … plager holdt
jeg på å si, altså det er jo slik i dagens skolesamfunn at alle skal jo stort sett følge skoleklassen, eh,
sin, uavhengig av om de har fysiske eller … eller psykiske diagnoser … eh … og det krever jo også at
man i så stor grad som mulig prøver å tilrettelegge arealer ute for både de så vel som friske elever.’’
18:17
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Og jeg har derfor vurdert det dithen at vi må ha tre … tre mål større enn
hva som er minimum anbefaling. I tillegg så har vi en … eh … sikkerhetssone … eh … mot … mot
ravinedalen mot … eh, skal vi se … hva blir det for noe da? … tippe her … det blir vel ned mot … mot …
i hvert fall mot syd … eh … på kartet … der du har … eh … ‘’
18:48
Advokat Hjetland: ‘’Jeg kan bare få retten inn på riktig … hvis vi går på side 943, plankartet, så er jo
denne hensynssonen markert inn. Det er … jeg vil bare få spørre Prestegård: Er det H310, denne
hensynssonen?’’
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19:02
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det er korrekt. Den er merka med ‘’’’H310’’’’. … Det er en … en sone som vi
… som vi ikke kan bruke aktivt. Altså, det vil si, si til å plassere inn … ja … lekeapparater eller … eller
andre ting … eh … den må vi … eh … den … den kan jo selvfølgelig brukes til rekreasjon og … og … hva
det … ikke av … av … i … i skoletida og tur og den type ting, men vi … vi kan ikke bruke den som en del
av det arealet som vi … eh … som vi … eh … bygger … på, på grunn av dette med ras og … og ras … og
… ras og skredfare [uoppfattelig].’’
19:58
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Og derav så … så har jo vi, hvis dere legger sammen dette her da … eh …
så har jo vi konkludert her med … med … også har vi jo da en busslomme som ikke står nevnt her som
også er … er nevnt i plankartet … eh … som heter SK … skal vi se … SKH04, eh, som er på cirka 5 … eh
… dekar.’’
20:30
Eiendomssjef Prestegård: ,,Hvis man legger sammen dette jeg nå har sagt, så kommer man til 52
dekar, som er den tomtestørrelsen vi mener at er nødvendig for å få til et godt og funksjonelt … eh …
skoleareal … eh … på denne tomten.’’
20:47
21:01
Advokat Hjetland: ‘’Du har jo i og for seg toutchet innom det gjennom den redegjørelsen du har gitt
nå, men vi har sett i gjennomgangen av plansaken, så er det et tall som går igjen på 40 dekars behov,
da, for … for skole … og da er nok dette med bussen holdt utenfor. Eh, mens i dette saksfremlegget
som du nå har redegjort for så er det jo vist til 47, og det er det vel også i et par andre dokumenter i
etterkant, altså i forbindelse med ekspropriasjonssaken.’’
21:33
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Unnskyld, kan du gjenta den siste setningen? Nå blei du veldig lav, så jeg
hørte nesten ikke hva du sa.’’
21:40
Advokat Hjetland: ‘’Ja, fordi jeg igjen lener meg bort fra mikrofonen. Altså, i gjennomgangen …
gjennomgangen av plansaken har vi sett et tall på 40 dekars behov for … til skoleområde.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Mens … mens i ekspropriasjonssaken så har man sett 47, det er jo blant annet i
dette saksfremlegget du … vi nå har … har snakket om.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
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22:02
Advokat Hjetland: ‘’De … de 7 dekarene, og du har vært innom gjennom din redegjørelse nå, men …
men kan du si noe om … hvilke … altså, de 7 dekarene som skiller de to tallene … , hvor er det man
finner den … i … i planområdet … eller hva … hvilke forskjeller er det der, fra … fra det som er
redegjort for i plansaken, i den grad du har reflektert … ‘’
22:25
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, altså, planområdet … tomteområdet til skole … eh … og med …
inklusive busslomme, hvis vi ser bort ifra busslomme, da, det har vært like stort hele tiden det. Eh, slik
at jeg tror nok at, eh, tanken, og kan du si at, i sjølve plansaken den har ikke jeg vært involvert i, da
jobbet ikke jeg i Eidsvoll kommune, når den plansaken pågikk. Men, jeg har jo spørt, jeg har jo også
registrert dette her, og jeg har spørt om dette i gjennomgangen. Og det … det som jeg nå sier og som
vi har skrevet i … i saksfremlegget, det er for så vidt akkurat den samme tanken som har ligget til
grunn hele veien.’’
23:13
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Eh, at man har det … har det behovet, men man har nok ikke detaljert gitt
i like stor grad … eh … og … og i like stor detalj … eh … hvorfor det er … eh … i plankartet er lagt inn 47
… 47 dekar … eh … for det er det gjort og det … det har det vært, så vidt jeg skjønner, stort sett hele
tiden … eh … ihvertfall slik jeg kjenner det.’’
23:45
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Og i … i … i de gjennomganger vi har hatt så … så har det vært de samme
tankene, vi har fått de samme innspillene, men jeg … jeg bare … jeg … jeg kan ikke svare for … for
hvorfor man ikke har … eh … utdypet dette noe mere tidligere i plansaken for der har ikke jeg vært
involvert.’’
24:07
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Men … jeg … jeg veit i hvert fall at de som har jobba med dette på det
tidligere tidspunkt, når jeg … når vi satt oss ned og så på det igjen så …. så er det akkurat den samme
tanken rundt det som det jeg nå har framlagt, slik atte det er ikke noen endring i … i tankegodset og
det er heller ikke noen endring i noe størrelse på areal.’’
24:29
Advokat Hjetland: ‘’Takk, da har jeg, tror jeg, bare et spørsmål igjen til deg, jeg. Har det vært reist
noe spørsmål, enten da du var ansvarlig for prosjektet – involvert i ekspropriasjonssaken, eller senere,
da, som du kjenner til, hvorvidt man må detaljregulere her før man kan gå til ekspropriasjon?’’
24:55
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei det, altså … eh … jeg vet jo at … at dette kom opp i forbindelsen med
ekspropriasjonssaken, men det har aldri vært et tema føre … eh … føre den tid. Altså, det kom jo opp
fra … fra grunneiers advokat, men før det har det ikke vært … eh … vært et tema i de hele tatt.’’
25:27
Advokat Hjetland: ‘’Da har jeg fått svar på det jeg lurte på, takk.’’
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25:35
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, noen spørsmål?’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja takk.’’
25:40
Advokat Aursnes: ‘’Mens jeg skriver her, Prestegård … ja, eh, jeg vet ikke, ser du meg? Nei, det gjør du
ikke, for du er på telefonen, men jeg er altså advokat Aursnes, og jeg lurer på når du begynte å jobbe i
Eidsvoll kommune?’’
25:54
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Aursnes, kan du også gå litt nærere mikrofonen, du er veldig svak.’’
Advokat Aursnes: ‘’Skal vi se … hva med nå, da?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nå hører jeg deg godt.’’
Advokat Aursnes: ‘’Fint.’’
26:12
Advokat Aursnes: ‘’OK, da lurer jeg på om du, Prestegård, kan fortelle meg når du begynte i den
stillingen i Eidsvoll kommune: prosjektleder for nye Vilberg skole?’’
26:22
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei, jeg begynte ikke i stillingen som prosjektleder for nye Vilberg skole,
men jeg begynte i … jeg har … gjennom … gjennom de siste femten år, vært litt fram og tilbake
mellom Eidsvoll kommune og Statsbygg. Men … og jeg, jeg hadde en periode i … i Eidsvoll kommune
ifra 2004 til 2006. Og så var jeg tilbake igjen i Kommunen fra ’13 til … til ’15, og så kom jeg tilbake
igjen i … i 2016, nei unnskyld – i 2018, unnskyld, i 2018, som prosjektleder, men ikke spesifikt for
prosjektet på … på Vilberg.’’
27:16
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det … det kom jeg inn i, … jeg begynte der i … i februar i ’18, og … og
KMDs beslutning om at områdereguleringsplanen for Vilberg var gyldig, den kom jo … i desember i
2018, og da begynte jeg å jobbe med dette prosjektet.’’
27:40
Advokat Aursnes: ‘’OK, du var prosjektleder på prosjekt Nye Vilberg skole fra, et tidspunkt etter
20. desember 2018.’’
27:58
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, det er korrekt.’’
28:00
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og det arbeidsforholdet som varte fra 2013 til 2015? Hvilken stilling hadde du i
Eidsvoll kommune da?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg var prosjektleder da også.’’
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28:07
Advokat Aursnes: ‘’I hvilken avdeling?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, på eiendomsavdelingen … ja, ett … ja, ja det vil si … jeg har vært en …
en tur et år som virksomhetsleder på Kommunalteknikk, igjennom 2015, men bortsett fra det så har
jeg vært på eiendomsavdelingen i alle mine tilsettinger i Eidsvoll kommune.’’
28:25
Advokat Aursnes: ‘’OK, og ja … fint. Jeg lurer på – du må si ifra hvis jeg kommer bort fra … fra
høyttaleren igjen.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hvis jeg ikke hører deg så skal jeg meddele deg det.’’
28:40
Advokat Aursnes. ‘’Ja, du nevnte solforhold i stad, at det hadde betydning. Men … men hvilken
betydning har det hatt?’’
28:56
Eiendomssjef Prestegård: ’’ ‘’‘’Hvilken betydning det har hatt?’’’’ ‘’
28:58
Advokat Aursnes: ‘’Ja, du nevnte at ‘’’’selvfølgelig hadde solforhold hatt betydning’’’’. Men hvilken
betydning har det hatt? ‘’
29:03
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, nei, det har noe med hvordan man plasserer, eh, byggene på … på
eiendommen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og … ‘’
29:10
Eiendomssjef Prestegård: ‘’I forhold til å ikke skape altfor mye skygge, og det gjelder jo da selvsagt
mest i de … midt på sommeren så står jo sola som regel ganske høyt på himmelen, så det blir ikke så
mye skygge nesten uansett, men … men på høst og vår og vinter så vil … hvis man da setter
bygningen, altså, i en posisjon som gjør at den skygger for sola, så får du veldig mye mere skygge enn
du gjør dersom du prøver å plassere bygningen slik atte sola kan skinne inn i skolegården, uten å bli
skygget av, eh, av bygget.’’
29:49
Advokat Aursnes: ‘’Og, når du gjorde … gjorde de betraktningene som du nevnte nå, hva tilsier det om
hvor en bygning skal ligge?’’
29:59
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei, det kommer jo … tenker du generelt nå?’’
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30:03
Advokat Aursnes: ‘’Nei, jeg tenker ikke generelt, jeg tenker spesielt for dette tilfellet: Disse
solforholdene som du har tatt i betraktning, ut av den betraktningen: Hva kom du til om hvor
bygningen skal ligge … bygningene skal ligge?’’
30:15
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, altså vi … vi driver jo med den innplasseringen nå, og det er jo en faktor
som vi ser på i forbindelse med den innplasseringen, men, som jeg sa i stad, vi må legge bygningene i,
det blir vel en form for en … nesten … hva blir det for noe, a? Ja, på langs … på langs, vil jeg tro, av
tomta oppe i den grønne, eh, delen lengst nord på tomta, hvis jeg … hvis jeg klarer å gjøre meg
forstått, da. Den flateste delen, hvis dere ser på … ser på høydekurvene der, så ser dere jo at tomta er
flatest lengst … i den tjukkeste delen av det grønne partiet. Og der oppe vil det også gi gunstigere
solforhold.’’
31:05
Advokat Aursnes: ‘’Det er bedre solforhold for bygningen i … i øst … for bygninger? OK?’’
31:18
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei [Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler.], det er ikke
det jeg sier.’’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg har ikke noe greie på dette her jeg, så du må forklare … ‘’
31:23
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg prøver å forklare det, men det … det hadde vært mye lettere hvis jeg
kunne pekt på noe, men det kan jeg ikke … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det er så ugreit med sånne teknogreier, men … ’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hva? Hva sa du?’’
Advokat Aursnes: ‘’Det er jo vanskelig med, over telefon da, men … ‘’
31:36
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Men … men den plasseringa jeg … jeg nå skisserer … hvis dere … i stad, så
så dere tydeligvis på det … på det kartet … ‘’
31:46
Advokat Aursnes: ‘’Se på det med grønt på … ‘’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Riktig, helt, helt korrekt. Og hvis dere ser på høydekurvene der … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, de ser jeg … ‘’
31:55
Eiendomssjef Prestegård: ‘’ … så vil bygningene måtte plasseres oppe i det området der … eh … bør
plasseres, da … oppe i det området der som … der som … eh … tomta er som bredest … ‘’
Advokat Aursnes: Der tomta er bredest, ja …
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Eiendomssjef Prestegård: ‘’ … og det har også med de geotekniske forholdene og det har jo med
tomt … ‘’
32:20
Advokat Aursnes: ‘’Vet du at, unnskyld, for at det ikke skal bli for mye for meg så ber jeg om at vi tar
solforholdene først.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ikke sant, spørsmålet var: ‘’‘’Disse solforholdene som du sa at selvfølgelig skulle
tas i betraktning, hva tilsier de om bygningens plassering?’’’’ ‘’
32:32
Advokat Aursnes: ‘’Det er det jeg gjerne vil snakke om nå, og det blir for mye hvis jeg ikke … vi må ta
ett … ett av gangen.’’
32:38
Advokat Aursnes: ‘’Og da forstår jeg deg: Der hvor … der hvor det er flatest, der tilsier solforholdene,
solforholdsbetraktninger, at bygningen skal ligge, og det er jo … man kan jo si at det er øverst da, hvis
man følger Tynsåkvegen?’’
32:54
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det … det er riktig.’’
32:56
32:57
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Også da på … på … på tvers av … av tomta, da, i en … i en retning … det
blir vel en … en litt … øst-vest-retning nærmest, da vel.‘’
33:08
Advokat Aursnes: ‘’Jeg skjønner ikke hva du mener med ‘’øst-vest-retning’’, altså.
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hvis du … da veit jeg nesten ikke hvordan jeg skal klare å forklare det for
deg.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, men vi ser på dette her nå. Du ser jo låven til Søvde?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og, så flytter jeg pennen min, to centimeter … ‘’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg ser ikke … jeg ser ikke det du viser – jeg ser ingenting jeg – jeg har bare
… ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Du ser ingenting, du, OK. Nettopp.’’
33:34
Advokat Aursnes: ‘’Men dette grønne arealet, på figur 115 som ble omtalt i Eidsvoll Blad, den kjenner
jo du godt, … ‘’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, jeg kjenner den, jeg.’’
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33:45
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og når du sier ‘’’’den bredeste delen av tomta, øverst, der hvor det er flatest’’’’,
så ser jeg: Jeg ser hva som er bredest; jeg ser hva som er øverst og jeg ser hva som er flatest, for det
er minst høydekurver. Så jeg synes at jeg har fått godt svar på det jeg, og sier bare takk for det.’’
34:01
Advokat Aursnes: ‘’Og så vil jeg gjerne få stille et spørsmål til: Og det er til dette veldig aktverdige
poenget du nevner om at alle skal få være med, uavhengig av bevegelighet og rullestoler og så videre,
selvfølgelig også universell utforming, og, er det sånn at alle arealene … ‘’
34:34
Advokat Aursnes: ‘’Skal det være noen arealer som ikke er tilgjengelig for alle? Eller skal alle,
rullestolbrukere og alle, ha tilgang til alle arealene?
34:42
Eiendomssjef Prestegård: Nei, altså, det kommer seg … kommer seg jo altså hva du tenker, fordi atte
de som har helse til å ha tilgang til alle arealer, de vil jo selvfølgelig få det – det er jo ikke slik at noen
blir sperra ute, men det er klart at hvis du er rullestolbruker, så er det jo begrensninger på hvor du kan
… hva du kan klare å delta på, og … og vi tåler jo ikke alle arealer på en skoletomt som med denne
topografien, til å være universelt utformet, det er ikke mulig.’’
35:16
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp, men, så da blir det noen arealer som … . Sa du at 784 elever er det
dimensjonerende elevtallet for fireparallell?’’
35:32
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, her i Eidsvoll så er det det.’’
35:35
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og … og vel andre steder også, men altså, eller, det gir 27 100, men … ‘’
35:45
Advokat Aursnes: ‘’Men det er altså arealer som er utearealer i henhold til normen, som alle kan
bruke; også har du arealer å sette bygninger på, og arealer til parkering og så videre. Og, jeg tenker
at, når du har arealer i henhold til normen på det grønne: Hva … hva er de arealene utenfor det
grønne, som ikke alle har tilgang til, da? Er det utearealer?’’
36:22
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det vil jo være utearealer, ja.’’
36:25
Advokat Aursnes: ‘’Ja, OK.’’
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36:29
Advokat Aursnes: ‘’Og, så lurer jeg på, din … eller … dette arbeidet som du var involvert i dette
saksframlegget av 17.02.2020, til kommunestyrets behandling av Søvdes klage. Der forstår jeg at du
var involvert i å utarbeide det … det dokumentet?’’
36:57
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, det er korrekt, jeg har vært involvert i å utarbeide det dokumentet.’’
37:01
Advokat Aursnes: ‘’Og, var det andre som var med?’’
37:07
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, altså, det blei jo … det blei jo utarbeida egentlig i … skal vi se … jeg skal
bare se om jeg finner det, jeg hadde dette dokumentet her så jeg bare tenkte … ‘’
37:17
Advokat Aursnes: ‘’Det blir mye papirer i en sånn sak.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det blir noen papirer – det gjør det.’’
37:24
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg … ja, jeg var selvfølgelig involvert i det … i det … i den jobben, og det
var jo en … en jobb som ble gjort i … altså som jeg sa i stad, Kommunen er jo ingen
enkeltmannsbedrift, og vi sitter jo ikke ned en eller to, holdt jeg på å si, personer og … og … og gjør
disse vurderingene. Det er jo involvering ifra de virksomhetene som blir berørt av dette prosjektet,
samt, som jeg sa istad, at vi også har vært nødt til å tilknytte oss juridisk bistand, da vi ikke sitter med
det internt.’’
38:11
Advokat Aursnes: ‘’Kan du nevne de, si tre da, forvaltningstjenestepersonene som var mest sentrale i
dette arbeidet med dette dokumentet av 17. februar 2020?’’
38:22
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg kan i hvert fall … jeg kan ihvertfall nevne de virksomhetene som var
med, og det var jo…‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det er jeg ikke så veldig opptatt av, altså.’’
38:27
Eiendomssjef Prestegård: ‘’… det er eiendom og det er skole og det er planetaten eller
planavdelingen, det er de som er involvert i dette her.’’
38:38
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men du skjønner det at: Jeg spør ikke fordi, det er jo interessant det med
avdelinger og sånn, men jeg spør ikke … det er ikke det som er mitt anliggende. Mitt anliggende er at
jeg prøver å finne dokumenter hvor dette arbeidet vises. Og, da er en måte å finne det på, det er å
vite hvilken forvaltningstjenesteperson som har utarbeidet dem, for da har jeg noe, en flik, å begynne
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i. Jeg klarer ikke å finne noe bare ved å søke på noe eiendomsavdelingen har skrevet, for det blir jo,
det må være millioner av sider i løpet av et år. Sånn at, hvis jeg fikk vite navnet på en
forvaltningstjenesteperson, så kan jeg kanskje prøve å finne dokumenter. For jeg har ikke funnet
dokumenter som viser at dette arbeidet er gjort.’’
39:26
Advokat Aursnes: ‘’Så … så det er derfor jeg så veldig gjerne vil vite, jeg har Åse Haukås Hoelsæter
som en slags involvering her, i henhold til din … som du har fortalt om. Og så er det juridisk
rådgivning, da tror jeg jeg vet hvem det siktes til. Og så lurer jeg på om du kan gi meg et navn til?’’
39:40
Eiendomssjef Prestegård: [Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler]. ‘’Ja, altså, det er
jo … det … det … det er … det blir litt vanskelig for meg når du spør om hvem som har vært mest
sentrale, fordi det, det er litt vanskelig for meg å … å si.’’
39:54
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Eh, altså, jeg som virksomhetsleder, jeg har jo mye dialog med andre
virksomhetsledere, eh, men, det er klart, det er mange under de, eh, i hvert fall folk under de, når de
sitter og jobber sammen om dette her, eh, i … i sine virksomheter. Så det er … der litt vanskelig for
meg å … å peke ut de i andre virksomheter som … som skulle vært, eh, mest involverte.’’
40:21
Eiendomssjef Prestegård: ‘’For min del, og … og eiendom sin del, så er det, eh, var det da tidligere sjef
for prosjektavdelingen, Steinar Reinsberg, og … og jeg, som var de mest involverte sånn sett. Og så,
eh, hadde jo Åse en slags sekretærstilling oppi dette herre her, men det … det gikk jo ikke på … på det
faglige, kan du si, eh.’’
40:47
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det er … det er det jeg kan svare på utifra oss på eiendom sin side, eh. Det
er vanskelig for meg å … å si noe mer om de andre virksomhetene, og hvem som har vært, ja, kall det
‘’’’mest sentrale personer i de andre virksomhetene’’’’.’’
41:02
Advokat Aursnes: ‘’Ja, jeg forstår at det kan være uheldig at jeg stiller spørsmålet om ‘’’’de mest
sentrale’’’’, da blir det veldig vanskelig. Kan du nevne én person til, fra andre virksomheter enn din,
som har vært involvert i noen som helst grad?’’
41:14
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, selvfølgelig så har jo … har jo … virksomhetsleder for plan og
oppmåling og byggesak, altså Tonje, vært involvert i dette her.’’
41:23
Advokat Aursnes: ‘’Tonje?’’
41:24
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Tonje Bekkadal … Eik.’’
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Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
41:26
Eiendomssjef Prestegård: ‘’[Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler] … og
selvfølgelig så har også skolesjefen vært involvert, men om de er de mest sentrale … ‘’
41:33
Advokat Aursnes: ‘’Nei, men jeg spør ikke om det lenger, altså. Du har rett i det, at det var et
vanskelig spørsmål å stille, så jeg trekker det. Og nå bare spør jeg hvem som har vært involvert i noen
som helst grad. [uoppfattelig] navn, og det er fint.’’
41:44
Advokat Aursnes: ‘’Og så er det noe jeg ikke forstår: Det er, dette tallet på … er det sånn … dette tallet
… 52 dekar, [uoppfattelig] kom man fram til det tallet i forbindelse med at dette saksframlegget av
17.02.2020 ble utarbeidet, eller hadde man det tallet fra tilbake i … i fortiden? Var det sånn at man
gjorde arbeidet og fant tallet i forbindelse med at dette dokumentet av 17.02.2020 ble skrevet, eller
var det sånn at det tallet fantes allerede, og man bygget dette av 17.02.2020 på tall som allerede
fantes? Var det før, eller var det nå, at det tallet kom?’’
42:43
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei det … det er jo det … det tallet 52 dekar, det er jo det samme tallet
som det har vært operert med i plansaken, uten at jeg har vært involvert i plansaken, som jeg
tidligere sa for da jobbet jeg ikke i Kommunen, men det er jo akkurat det samme tallet, det er akkurat
den samme tomta og det er akkurat det samme som ligger til grunn nå, som det det var i plansaken.’’
43:11
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og, det skulle vel være noe av en tilfeldighet hvis … hvis to forskjellige
prosjekter gjør arbeid og vurderinger, og tilfeldigvis kommer begge til samme tallet på 52 dekar. Sånn
at, var det sånn at det var det tallet fra plansaken man overførte til ekspropriasjonssaken?
43:50
43:56
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nå … nå tror jeg nesten ikke jeg forstår hva du egentlig spør om.’’
44:01
Advokat Aursnes: ‘’OK …’’
44:02
Eiendomssjef Prestegård: ‘’ … i forbindelse med plansaken, så ble det jo gjort et behov av dette
arealet, og som sagt, jeg har ikke vært med der … ‘’
44:11
Advokat Aursnes: ‘’OK …‘’
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44:12
Eiendomssjef Prestegård: ‘’… slik at jeg vet ikke det, men i forbindelse med ekspropriasjonssaken, så
tok jo vi en gjennomgang av dette. Selvfølgelig opp … også opp mot hva som var vurdert i plansaken
… og … og da er det jo slik at når man da drøfter dette her og ser hvordan blei dette vurdert i
plansaken og hvordan blir dette vurdert i ekspropriasjonssaken, ja, så er det ingen endringer på de
vurderingene som blei gjort i plansaken når man kjører ekspropriasjonssaken, og dermed så står man
med det samme arealet i ekspropriasjonssaken som man sto ved i plansaken.’’
44:56
Advokat Aursnes: ‘’Men, når du sier at det tallet fra plansaken, på 52, det ble ikke endret i
ekspropriasjonssaken, da forstår jeg deg dithen at tallet i ekspropriasjonssaken på 52 dekar, det
kommer fra plansaken, i motsetning til at det ble tenkt ut i ekspropriasjonssaken fra grunnen av? Er
det riktig skjønt, eller?’’
45:25
Eiendomssjef Prestegård: [Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler.] Nei, det vil jeg
ikke si. Eh, fordi atte, vi tok jo en gjennomgang for å se på arealet i forbindelse med
ekspropriasjonssaken. Og … og la jo de samme … det samme … de samme normer og den samme
forståelsen, eh, av hvilket arealbehov man trenger, eh, ble jo lagt til grunn, og da er det jo ikke så
veldig rart at man ender opp på det samme resultatet, eh, i og med atte parameterne for å vurdere
dette herre her sånn er de samme …‘’
46:05
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
46:06
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Sånn atte jeg … jeg klarer ikke helt å følge deg på det der, Aursnes.’’
46:10
Advokat Aursnes: ‘’Nå har jeg skjønt hva … hva du sier: Du sier at, man har fulgt de samme reglene
og man har det samme faktum, og da får man jo samme konklusjon? De har regnet rett; du har
regnet rett, og da har dere det samme riktige svaret?’’
46:25
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, bortsett fra at det er ikke … det er ikke du og … eller jeg og dem som
har regna, altså vi … vi … som jeg sa istad vi … vi sitter jo isammen og ser på dette her. Men ja, det ble
gjort de samme vurderinger, så langt jeg kan skjønne i … i plansaken. Jeg var ikke med i plansaken,
men jeg fikk jo høre hva slags vurderinger som var lagt til grunn i plansaken. Når vi gjorde våre
vurderinger i ekspropriasjonssaken og, ja, man kommer til at det er det samme arealbehovet som
man hadde sett på i plansaken.’’
47:07
Advokat Aursnes: ‘’OK, så da forstår jeg deg dithen at du sier at: plansaken, det var én selvstendig
vurdering; ekspropriasjonssaken, det var én selvstendig vurdering, og de to separate selvstendige
vurderingene de fulgte de samme prinsipper, de forholdt seg til det samme faktum, og de ga det
samme svaret? Det er to regnestykker, to … to arbeid som er gjort, men svarene er de samme?’’
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47:35
Advokat Aursnes: ‘’Så de er identiske, men de er selvstendige; det er ikke den samme, den er bare lik?
Er det riktig forstått?’’
47:43
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hvis jeg forstår det du sier så … så er det … det er også gjort en … en
gjennomgang. Jeg … jeg … jeg var ikke med i plansaken, bare for å … bare for å ha sagt det. Men det
ble altså gjort en ny vurdering i forbindelse med ekspropriasjonssaken og den … den … framkom ikke
noe der som var … hvertfall ikke som endret eller … eller noen faktaopplysninger eller andre ting som
gjorde at man … at man … utifra behov for areal, så det som … som riktig å … å endre noe på … eller
gjøre andre vurderinger da, som jeg vil si, enn de som var lagt til grunn.’’
48:40
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Slik atte, hvis du lurer … eller jeg … jeg veit ikke helt om jeg skjønner …
skjønner direkte spørsmålet ditt, men … men i hvert fall så er … er mitt svar at når vi … når vi gjorde
en ny vurdering av … av de … de parameterne vi vurderer utifra i ekspropriasjonssaken, så så ikke vi
noen til grunn til atte … eller … eller vi … vi kom jo fram til at det … det som var lagt til grunn i … i
plansaken, var det samme som vi kom til når vi gjennomgikk saken på nytt igjen. Og derav får du de
samme tallene i begge saker.’’
Advokat Aursnes: ‘’Takk. OK, tusen takk.’’
49:22
Advokat Aursnes: ‘’Da vil jeg gjerne stille et spørsmål til, og det er: Dette du sa om detaljregulering …
‘’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
49:31
Advokat Aursnes: ‘’Er detaljregulering et spørsmål av interesse for dette området BU3?’’
49:40
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Om det er en … et spørsmål av interesse?’’
49:44
Advokat Aursnes: ‘’Ja, er … er detaljregulering et tema for BU3?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, selvfølgelig, vi må jo igjennom … det kommer jo av
områdereguleringens krav om at det skal detaljreguleres det, så vi skal jo detaljregulere.’’
49:58
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og når kommer det til å skje?’’
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50:04
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nå … så jeg sitter ikke med tidsplanen foran meg her, men … men i
utgangspunktet så var jo … var vel den tenkt starta opp i disse dager, eller for en … en måned eller
noe siden, men på grunn av at vi måtte vente på resultatet av supplerende geotekniske
undersøkelser, så måtte jo hele prosessen her settes i bero, og det tok jo cirka et halvt år, som du
kanskje kjenner til, fordi vi … vi ikke fikk samtykke til å … å gjøre dette fra grunneier, og da tok det
bortimot et halvt år før vi fikk de, men, hvis jeg ikke husker feil, så er det vel meningen at dette skal
startes opp i … i september, tror jeg, men jeg må ta med en liten klype salt, for jeg har ikke den
fremdriftsplanen her nå.’’
51:06
Advokat Aursnes: ‘’I september 2021.’’
51:07
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Og … og grunnen til at … grunnen til at en ikke kan startes før, da, det er jo
fordi atte vi er avhengig av å bli … altså, vi må få på plass og kåre en vinner i totalentreprise-med
løsningsforslag-konkurransen, fordi atte det løsningsforslaget som … som vinner, det vil jo da bli lagt
til grunn for detaljreguleringsprosessen.
51:40
Advokat Aursnes: ‘’Da har professor Kristoffersen spørsmål, er det greit, Administrator?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
51:47
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, goddag, det er Olav Kristoffersen her, jeg er sakkyndig for Søvde, jeg har
noen spørsmål.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Unnskyld, professor, jeg fikk ikke med meg navnet …’’
Professor Kristoffersen: ‘’Olav Kristoffersen.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg har … jeg hører deg veldig dårlig, så jeg tror du må prøve å komme
nærmere mikrofonen. ‘’
52:05
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg tror du har slått av mikrofonen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Den er rød.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Men, det er ikke rødt ellers, ihvertfall.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men det er rødt her.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Kan du høre nå?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nå hører jeg deg.’’
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52:12
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, ja – fint. Professor Olav Kristoffersen fra NTNU, professor i arkitektur. Jeg
har noen spørsmål til deg nå.’’
52:23
Professor Kristoffersen: ‘’Nå de seinere, altså de siste ti-tjue åran i hvert fall, så har den generelle
trenden og politikken i Norge rundt, altså bygging generelt, gått på fortetting. Og det er begrunna
blant annet i miljø og økonomi, både fra offentlig og privat hold. Eidsvoll er veldig nært Oslo, med tog
fire ganger i timen i rushtida, så fortetting er i høyeste grad relevant i Eidsvoll kommune også.’’
52:58
Professor Kristoffersen: ‘’Og det som er vanlig nå, når det gjelder bygging av skolebygg, det er at de
oppføres med mere kompakte bygninger enn tidligere, gjerne flere etasjer, effektivt uteareal av høy
kvalitet; så man tenker arealøkonomi når man bruker grunnen.’’
53:16
Professor Kristoffersen: ‘’Og, når ser vi jo at områdereguleringa setter av et uvanlig høyt areal for en
skole av den størrelsen som … som dere planlegger. Hvis vi sammenlikner nå, med Norges største
skole, som er under planlegging, Fjellhamar skole, den har 50 % flere elever enn Vilberg, Nye Vilberg
skole, skal ha. Den kommer til å bruke 42 dekar, nesten 1200 elever.’’
53:42
Professor Kristoffersen: ‘’Og da er det jo sånn, at hvis områdereguleringa ikke bidrar til en … en god
arealutnyttelse – gjør da prosjektet det? Og da er mitt spørsmål: Dokker har en
totalentreprisekonkurranse gående, med løsningsforslag, er det noen av vurderingskriteriene som går
på riktig arealutnyttelse av grunnen? Eller er det bare snakk om pris og funksjonalitet?’’
54:11
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Som sagt, jeg … jeg kan ikke gjengi de kriteriene nå, for jeg har ikke det
foran meg, så det klarer jeg ikke å svare på. Men, arealeffektivitet på … på bygget, innen
rimelighetens grenser, det er vi ute etter.’’
54:32
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, det har jo et direkte utslag på prisen, men vi snakker om
arealeffektivitet: altså grunnen.’’
54:38
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nå er ikke … nå er ikke Eidsvoll kommune en … en kommune i … altså, vi er
ikke en oslokommune, og, det er et ønske i Eidsvoll om at vi skal bygge funksjonelle gode skoler med
gode og store nok utearealer, det er det nødvendigvis ikke jeg som sier, men det er det politikerne
som … som ønsker. Mye av dette her er politikk og vi i administrasjonen vi skal ikke drive med politikk.
Vi skal bare utføre politiske vedtak.’’
55:26
Professor Kristoffersen: ‘’Er det ikke faglig riktig å ha en god utnyttelse av grunnen, da? Hvis du ser
på dette som prosjektleder eller eiendomssjef?’’
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55:35
Eiendomssjef Prestegård: ’’Det … [Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler.] Det jeg
mener er faglig riktig her, det er vel å legge til rette for gode robuste utearealer, men en annen ting er
at dette her er det politisk ønske om generelt i Eidsvoll: at vi skal legge til rette for gode og store nok
utearealer. Det er det, slik jeg opplever det, så er det et … et tverrpolitisk ønske om det.’’
56:13
Professor Kristoffersen: ‘’Ja det, det er mulig det. Jeg er uenig med deg på det punktet, jeg mener at
man helt klart kan ha … ha gode utearealer som ikke er så store som dere går inn på.’’
56:26
Professor Kristoffersen: ‘’Men jeg har et annet spørsmål også, knytta til … til denne
totalentreprisekonkurransen med løsningsforslag: Bruker tilbyderne som .. som er med i
konkurransen, kvalifiserte arkitekter?’’
56:40
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, det vil jeg påstå.’’
56:46
Professor Kristoffersen: ‘’Hvilke firmaer er det som er involvert?’’
56:47
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei, det kan jeg ikke si noe om, for det er en pågående konkurranse, så jeg
kan ikke røpe noe om den konkurransen.’’
56:52
Professor Kristoffersen: ‘’Har Kommunen selv kvalifiserte arkitekter til å bedømme
løsningsforslagene?’’
57:00
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, det skal være med en arkitekt i den … den gruppa, ja.’’
57:05
Professor Kristoffersen: ‘’Hvem er det?’’
57:06
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, det husker jeg ikke.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, det var mine … mine spørsmål.’’
57:16
Advokat Aursnes: ‘’På dette med detaljreguleringen, ‘’’’startes opp september 2021’’’’; Når er det
ventelig at den detaljreguleringen som man antar skal starte i september 2021 … , når kommer den til
å være ferdig?’’
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57:37
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja det … [Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler.] det er
vel ikke helt opp til oss å si, for det er jo mange parametere som … som spiller inn, men det vi normalt
sett legger til grunn i en detaljreguleringsprosess, det er … er at det normalt tar ni til tolv måneder.’’
57:56
Advokat Aursnes: ‘’Ni til tolv måneder.’’
58:00
Advokat Aursnes: ‘’Og hvem er det som skal detaljregulere da? Er det totalentreprenøren? Eller er det
den kommunale forvaltningen?’’
58:10
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, begge skal vel være involvert i det, men det er vel vi som har … [Det
høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler.] Der spørte du om noe som … det husker jeg
faktisk ikke, men jeg … jeg tipper at det er vi som skal kjøre … kjøre detaljreguleringa … ‘’
58:27
Advokat Aursnes: ‘’Der hørte jeg litt dårlig: Du sier du husker ikke om det var forvaltningen eller om
det er totalentreprenøren som skal detaljregulere, og så sa du noe jeg ikke hørte … ‘’
58:38
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei, jeg sitter og tenker her … jeg … altså selvfølgelig skal
totalentreprenøren være involvert i … i den prosessen, men det er vel vi som skal kjøre sjølve
detaljreguleringen.’’
58:51
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp: Kommunen skal detaljregulere.’’
58:54
Advokat Aursnes: ‘’Og, er det en forsinkelse i … i når denne detaljreguleringen … . Er den forsinket?’’
59:09
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, som jeg sa i stad: fordi vi ikke fikk gjort geotekniske undersøkelser på
det tidspunkt vi ønska å gjøre det, så … så fikk vi et halvt år forsinkelse på hele … hele prosjekt …
prosjekterings … prosjekt og prosjekteringsprosessen.’’
59:28
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Og det vil jo si at detaljreguleringen skulle vel vært starta opp nå i februar
– mars, hvis jeg ikke husker feil, og den er jo da forskyvi fram til, jeg mener det var, september.’’

59:59
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Advokat Aursnes: ‘’Så, det var et halvt … detaljreguleringen er et halvt år forsinket? Det vil si, man
skulle hatt den i mars … nei, det skulle man ikke … var det det som var tenkt? Det blir september, det
er den niende måneden, og et halvt år, det blir den tredje måneden, sånn at, da skulle den ha startet i
mars, men det er jo … nå er det jo april.’’
01:00:10
Advokat Aursnes: ‘’Men uansett, da områdereguleringen for BU3 ble vedtatt, så lyder jo bestemmelse
4.9.4, er det vel, på at BU3 skal detaljreguleres. Og, er det i henhold til det man tenkte da denne
områdereguleringen ble vedtatt siste gang i Eidsvoll kommune 10. oktober 2017, at mars … det var
mars 2021 at man tenkte at den skulle begynne?’’
01:00:52
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Mars?’’
01:00:56
Advokat Aursnes: ‘’Ja, hva tenkte man på det tidspunktet, tror du, om når man skulle begynne? Har
du noen formening om det?’’
01:01:01
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Som sagt, jeg var ikke med i den planprosessen, og, hvis noen på det
tidspunkt hadde noen som helst oppfatning om når den detaljreguleringen skulle begynne, det aner
jeg ikke noe om.’’
01:01:16
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
01:01:17
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Men det jeg vet noe om, det er at man i et byggeprosjekt må gjøre ting i
riktig rekkefølge, og vi kan jo ikke starte detaljreguleringen før vi har noe å detaljregulere på
bakgrunn av.’’
01:01:34
Advokat Aursnes: ‘’Det forstår jeg ikke. Kan du forklare hva du mener der? Er det et vilkår for å
begynne detaljregulering at noe må være på plass?’’
01:01:41
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Om det er … ja, mener du at vi skulle ha starta detaljreguleringen uten å
ha noen form for tegninger av området?
01:01:54
Advokat Aursnes: ‘’Jeg mener ikke, jeg stiller spørsmål, jeg. Jeg forstår at du sier at det er … det er
vilkår som må være oppfylt før man kan begynne å detaljregulere. Men jeg trodde det var …’’

01:02:06
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Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, men … men dette er … dette er jo … dette er jo normale prosesser …’’
01:02:10
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det er fint …’’
01:02:11
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Du kan ikke få starta detaljreguleringa, før du har begynt å tegne ut
hvordan området skal være. Det er jo det som er hele poenget her: Vi må tegne ut området og
detaljregulere på bakgrunn av hvordan området skal være.’’
01:02:25
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
01:02:26
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Og det … de tegningene kommer da ikke inn før vi ha kåra en vinner i
denne konkurransen.’’
01:02.33
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
01:02:33
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Men, når det gjelder detaljregulering så … så veit ikke jeg hva de hadde
tenkt, men jeg tror ikke noen satte noe ekstremt tidsperspektiv på når man skulle detaljregulere. Man
skulle detaljregulere når man hadde grunnlag for å starte detaljregulering, vil jeg tro man tenkte i
planprosessen. Det er ihvertfall det jeg er vant til at blir tenkt i sånne sammenhenger.’’
01:02:58
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg bare ser litt på klokken, bare sånn at vi holder tidsplanen, så får vi
kutte ned litt på tiden til neste vitne, bare så det er …’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, men … men dette er veldig sentralt, da.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, det er greit at du fortsetter litt, men … men jeg bare varsler om at
da må tiden til neste vitne kuttes … kuttes ned.’’
01:03:15
Advokat Aursnes: ‘’OK, men … jeg ser det poenget.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men Prestegård, sier du, eller sier du ikke, at det eksisterer vilkår som må være
oppfylt for at man kan påbegynne detaljregulering?’’
01:03:31
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Om det finnes noen spesielle vilkår for å starte detaljregulering, varsle
oppstart av detaljregulering, det … det [Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler.] …
det er jeg faktisk ikke … ikke helt sikker på, men jeg tror ikke … kanskje ikke det finnes det, men det er
ikke noe poeng i seg sjøl å varsle oppstart detaljregulering, hvis vi ikke har noen verdens ting å starte
den reguleringen på bakgrunn av.’’
01:04:03
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Advokat Aursnes: ‘’Men, jeg skjønner ikke det. For jeg trodde at … at det var det
detaljreguleringsplanarbeidet gikk ut på, at man fant ut det man trengte å vite? Men nå … ‘’
01:04:09
Eiendomssjef Prestegård: ‘’At man … nå hørte jeg deg dårlig.’’
01:04:12
Advokat Aursnes: ‘’Altså, jeg trodde det var det detaljreguleringsarbeid gikk ut på, at det var da man
gjorde arbeidet med å skaffe den informasjonen og å ta de avgjørelsene som hører til
detaljregulering? Jeg ser ikke noe sted … jeg forstår ikke hvor det kommer fra, den idéen om at
arbeidet må delvis være gjort på forhånd, før man kan ha lov starte detaljregulering.’’
01:04:43
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg har i hvert fall aldri vært med på at man har starta detaljregulering
føre man har hatt noe å regulere på bakgrunn av, det … det ser jeg ikke poenget i i det hele tatt.’’
01:04:53
Advokat Aursnes: ‘’Og der forstår jeg ikke hva du mener.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det virker på meg … det virker på meg helt fullstendig feil rekkefølge å gå
fram.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men … ‘’
01:04:59
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Du har en områdereguleringsplan her, som setter ganske mange strenge
krav, uten at jeg nå husker akkurat de i hue, og jeg har ikke planen foran meg heller. Men de er jo
retningsgivende. Også må man holde seg innenfor den, og så skal man detaljregulere på bakgrunn av
… av … altså, det kan godt hende atte man må gjøre justeringer i en plansak, men man må ha noe å
starte detaljreguleringen på bakgrunn av.’’
01:05:28
Advokat Aursnes: ‘’Og hva er dette ‘’noe’’ – jeg forstår det ikke.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ellers er det meningsløst.’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei, da klarer ikke jeg å forklare deg det, dessverre.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, står dette i en lovbestemmelse?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Jeg vet ikke – jeg er ikke jurist, jeg.’’
Advokat Aursnes: ‘’Kanskje Kristoffersen har mer greie på dette her. Jeg forstår det ikke.’’
01:05:46
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, det … det er jo klart at det må være et … ligge et prosjekt til grunn. Hva
som er bakgrunnen for å tegne et prosjekt kan jo være ulik. Nå har jo dokker valgt å ta et … en
totalentreprise med løsningsforslag som … som utgangspunkt. Og da er det jo klart det er styringa av
det prosjektet og den konkurransen som påvirker hva som detaljreguleres.’’
01:06:09
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Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Var det et spørsmål til vitnet, eller … ?
Professor Kristoffersen: ‘’Nei.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Du skal forklare deg etterpå, så hvis … ‘’
01:06:20
Advokat Aursnes: ’’Prestegård, dette er Aursnes igjen. Tror du … er du engstelig for at den
detaljreguleringen kan bli møtt med innsigelse fra Fylkesmannen?’’
01:06:30
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nei.’’
01:06:32
Advokat Aursnes: ‘’Hva er det som gjør at du ikke frykter det?’’
01:06:33
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Eller, det vet man jo selvfølgelig … det vet man jo selvfølgelig ikke, men …
men jeg vet jo ikke helt hva de da skulle ha innsigelser på, så lenge områdeplanen er … er gyldig.’’
01:06:44
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men nå blir det jo ikke et spørsmål om områdeplanen er gyldig eller ikke, det
blir jo spørsmål … . En innsigelse vil jo være til detaljreguleringen, og … ‘’
01:06:53
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja.’’
01:06:54
Advokat Aursnes: ‘’Og ville … tror … er grunnen til at du ikke engster deg for innsigelse der, at arealet
vil være mindre enn det var da innsigelsen kom i områdereguleringen … til områdereguleringen?’’
01:07:10
Advokat Hjetland: ‘’Administrator!’’
Dommerfullmektig Hjetland: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Jeg [uoppfattelig] avbryte Aursnes i går for disse hypotetiske spørsmålene,
kanskje vi skulle kjøre en viss likebehandlingslinje der ihvertfall [Det høres på lydopptaket at advokat
Hjetland ler.] eller … ‘’
01:07:20
Advokat Aursnes: ‘’Dette er ikke en hypotese, er det det?’’
01:07:22
Advokat Hjetland: ‘’ ‘’’’Hvis det skulle komme en innsigelse ’’’’ mot den ikke engang fremlagte
detaljreguleringsplanen. ‘’
01:07:23
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Advokat Aursnes: ‘’Nei detaljreguleringen, den er jo … det er jo en plan … den er jo bestemt i
områderegulering, at den skal komme.’’
01:07:38
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nå hørte jeg deg dårlig, Aursnes, hvis det er meg du snakker til.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Dette var litt vanskelig å henge med på hele spørsmålet også, men.’’
01:07:44
Advokat Aursnes: ‘’Ja. Jeg har ett spørsmål igjen, og det er: Prestegård, dette er noe annet, hvor
mange elever er skolen Nye Vilberg … skal Nye Vilberg dimensjoneres for?’’
01:07:59
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det … det sa jeg jo i stad: 784.’’
01:08:05
Advokat Aursnes: ‘’OK, hva om … er det innenfor planen å lage en femparallellskole?’’
01:08:12
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Eh, nei, eh, det er ikke det. Det er en … det er jo … vi skal jo i
utgangspunktet bygge en treparallell skole som enkelt kan være tilrettelagt for å bygge en
fireparallell.’’
01:08:26
Advokat Aursnes: ‘’OK, takk, da har ikke jeg flere spørsmål.’’
01:08:29
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, hører du meg?’’
01:08:33
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hallo?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Hei, hører du meg?’’
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, jeg hører deg.’’
01:08:40
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, det var ett … ett spørsmål fra … fra … bare ett spørsmål fra … fra
dommerens side, bare når det gjelder den informasjonen dere satt på med … med saksframlegget om
sannsynligheten for at ekspropriasjonsvedtaket ville bli rettslig overprøvd, kan du si noe om
vurderingene dere gjorde av det?’’
01:08:57
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Nå, nå er jeg ikke sikker på om jeg skjønte hva du sa. Jeg tror du må
gjenta spørsmålet ditt, også prøve å prate litt lenger inn i høyttaleren, om det er mulig.’’
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01:09:08
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Slik jeg har forstått saksøker, så mener jo de også at det er gitt ikke
god nok informasjon om sannsynligheten for at ekspropriasjonsvedtaket ville bli rettslig overprøvd.’’
01:09:21
01:09:25
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Det er meg helt ukjent.’’
01:09:27
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’OK.’’
01:09:32
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Hva slags … hva slags informasjon skulle vi ha gått ut med? ‘’
01:09:37
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja … ja om … om dere hadde fått noen signaler om at saksøker hadde
planer om å bringe dette ekspropriasjonsvedtaket videre inn for domstolene senere, da, var det som
var mitt spørsmål. Det er selvfølgelig mulig at det er noe jeg har misforstått her, men … . Ja, og … ’’
01:10:05
Eiendomssjef Prestegård: ‘’Ja, nei, jeg er ikke helt sikker på om jeg … om jeg helt forstår spørsmålet.
Om … er det … er det vi, eller … eller hvem [Det høres på lydopptaket at eiendomssjef Prestegård ler.]
Hvem er det som har gitt for dårlig informasjon, og … og hvor?’’
01:10:14
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei, eller … da … da tror jeg ikke jeg skal følge opp … følge opp
spørsmålet noe … noe videre, da, men … ja … nei, takk.’’
01:10:24
01:10:30
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Er det da noen oppfølgingsspørsmål fra prosessfullmektigene?
Advokat Aursnes: ‘’Ikke fra meg.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Da … er det ikke noen fler … ‘’
01:10:40
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TRANSKRIPSJON:

Søvdes vitne rådgiver i Kommunaldepartementet Dragsunds forklaring for
Oslo tingrett torsdag den 15. april 2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

Rådgiver Eirik Dragsund forklarte seg fra klokken 10:01 til klokken 10:27 på tredje rettsdag. Rådgiver
Dragsund var tilstede i retten under hele hovedforhandlingen. Dragsund hadde, i nest siste avsnitt i
Statens sluttinnlegg av 30. mars 2021 til tingretten, blitt meldt som Statens partsrepresentant.
Rådgiver Dragsund har signert vedtaket av 10. september 2020 om å stadfeste Kommunens
ekspropriasjonsvedtak.
00:00
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, [uoppfattelig] Aursnes vitnet [uoppfattelig].’’
Advokat Aursnes: ‘’Takk.’’
Advokat Aursnes: ‘’Dette … dette vedtaket av 10. september 2020, er det noen svakheter, samme
hvor små og ubetydelige, ved saksbehandlingen som ledet frem til det?’’
00:29
Rådgiver Dragsund: ‘’Som ledet fram til vedtaket? Jeg ser ikke helt hva … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, saksbehandlingen som ledet frem til dette vedtaket, er det noen svakheter ved
den, samme hvor ubetydelige, samme hvor små?’’
00:39
Rådgiver Dragsund: ‘’Nei, altså … jeg mener at dette vedtaket oppfyller kravene i forvaltningsloven …
til begrunnelse.’’
00:45
Advokat Aursnes: ‘’Men … men selv om du mener at det er det, … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Altså, det første spørsmålet … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’… er det noen svakheter ved det?’’
Advokat Hjetland: ‘’ Administrator!’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Det første spørsmålet han stiller er en juridisk vurdering. Og for det første, det har
ikke retten anledning til å … ta en bevisførsel om etter tvisteloven 11-3.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: [Det høres på lydopptaket at advokat Hjetland ler.]
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg … jeg tenker at det er flytende grensedragninger om … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Den grensedragningen blir jo eventuelt å spørre ham om konkrete
saksbehandlingsfeil.’’
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01:10
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja … [uoppfattelig]’’
Advokat Hjetland: [uoppfattelig]
Advokat Aursnes: ‘’Det er det helt klart det er, men det er … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’ Det er litt vanskelig å tolke spørsmål; om det er på en måte et
spørsmål om det er begått konkrete saksbehandlingsfeil eller om hans vurdering er … det glir jo litt …
litt over i hverandre, da, men, det er jo, eller, retten har jo tatt stilingen til omfanget av … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det er vi enige om, det er vi enige om.’’
01:30
Advokat Aursnes: ‘’ Men … men … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: Så … så Dragsund skal ikke gå inn å vurdere innholdet av vedtaket, eller
sine vurderinger, det … det er på en måte de rammene …
Advokat Aursnes: ‘’Nei, det er jo en tolkningsfaktor; altså, jeg stiller jo spørsmål innenfor
vitneforklaringsrammen nå.’’
01:43
Advokat Aursnes: ‘’Og, ditt navn står jo her, og da du skrev navnet ditt under dette her: tenkte du da
at det var svakheter ved arbeidet som ledet frem til dette?’’
01:55
Rådgiver Dragsund: ‘’Nei, ingen. Altså, men igjen føler jeg at dette er en vurdering av vedtaket, men.’’
01:59
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg tenker at … at Dragsund da kan tolke spørsmålene [Det høres på
lydopptaket at rettens leder ler.] som du … du stiller, eh, til å svare på da de … de faktiske og
saksbehandlings.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, takk.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Men … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Og da, kan du svare på spørsmålet?’’
Advokat Hjetland: ‘’Bare sånn for ordens skyld, da …’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Dette er jo hva som han tenkte og det er jo vel i kjernen av det som retten skrev i
sin kjennelse.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’At det ikke er relevant, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Har du lest kjennelsen, Aursnes?’’
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02:30
Advokat Aursnes: ‘’Spørsmålet var om … om Departementet forholdt seg til feil som man antok var
gjort?’’
Rådgiver Dragsund: ‘’ ‘’’’Forholdt seg til feil som man antok var gjort’’’’? ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, man hadde en klage.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
02:52
Advokat Aursnes: ‘’I anledning den klagen kan man ha tenkt at ‘’’’ja, dette var vel ikke helt bra’’’’?
Eller skjedde ikke det?’’
03:02
Rådgiver Dragsund: ‘’Jeg vet fortsatt ikke helt om jeg forstår spørsmålet. Nei.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg forstår ikke spørsmålet ditt jeg heller, Aursnes.’’
03:06
Advokat Aursnes: ‘’OK, da kommer jeg tilbake til det, og så spør jeg isteden, om hva … hva gikk
Søvdes klage ut på?’’
03:22
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, … eh … det følger vel av … av klagedokumentet? Og for så vidt også av
vedtaket.’’
03:26
Advokat Aursnes: ‘’Ikke sant, jeg fører ikke dokumentet som bevis nå; nå er det du som er beviset. Og
spørsmålet er: Hva handlet klagen til Søvde om?’’
03:38
Rådgiver Aakrann: ‘’Ja, altså … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Aursnes, dette mener jeg er dokumentert i … i … i
dokumentgjennomgangen. Det er ikke … det er ikke relevant at han skal gå igjennom hva klagen
handlet om.’’
03:46
Advokat Aursnes: ‘’Men det er relevant om han visste det, eller ikke.’’
03:50
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Om han visste hva klagen gikk ut på?’’
03:54
Advokat Aursnes: ‘’Ja, fordi klagen svarer jo ikke på … dette … . Dette vedtaket svarer jo ikke på det
Søvde har klagd på. Det er interessant å vite om den mannen hvis navn står på dokumentet, visste
hva klagen gikk ut på da man behandlet klagen, og ikke svarte på den subsidiære … påstanden, da,
hvis man skal bruke den terminologien. ’’
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04:16
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja. Da kan du … kan du omformulere spørsmålet til om Dragsund leste
klagen, da.’’
04:20
04:25
Advokat Aursnes: ‘’Hva om jeg omformulerer til at ‘’’’Leste Dragsund klagen og merket seg hva Søvde
ba om å få vedtak for’’’’ ?
04:33
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja, altså prinsipalt ugyldighet for hele området og subsidiært for deler av
området.’’
04:40
Advokat Aursnes: ‘’Og behandlet du spørsmålet om delvis ugyldighet?’’
04:48
Rådgiver Dragsund: ‘’Vi behandlet jo spørsmålet om ekspropriasjonsvedtaket er gyldig, og det var det
som var spørsmålet i saken. Og da er det ikke, igjen nå blir dette en vurdering, men … men, nødvendig
å vurdere den subsidiære drøftelsen, slik vi forstod det. Fordi anførslene knyttet til vedtakets
gyldighet ble drøftet i vedtaket.’’
05:09
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og så er det en enkelthet her … . Og det er: Det står her at … , det er på side fem
[uoppfattelig] annet avsnitt annet punktum: ‘’’’Det vises til at plan- og bygningsloven § 16-2 også
omfatter ekspropriasjon med grunnlag i områdereguleringsplaner, at det ikke er en forutsetning at
detaljregulering foreligger før ekspropriasjonsvedtak kan treffes … ‘’’’. Og, var det anførsler i klagen
til Søvde, som det jeg leste nå har relevans til?’’
06:15
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, her gjengir jeg jo da innholdet i saksframlegget til kommunestyret. Så jeg
redegjør for Kommunens … momentene som de da la vekt på, og hvilken begrunnelse de hadde i
saksframlegget.’’
06:28
Advokat Aursnes: ‘’Men, dette ble jo stadfestet av Departementet. Så da fremgår det jo her at
Departementet tiltrådte at det forholdt seg slik, at ‘’’’plan- og bygningsloven § 16-2 også omfatter
ekspropriasjon med grunnlag i områdereguleringsplaner, at det ikke er en forutsetning at
detaljregulering foreligger, før ekspropriasjonsvedtak kan treffes … ‘’’’. Har det relevans til klagen?’’
07:13
Advokat Aursnes: ‘’Hadde det relevans til klagen da kommunestyret behandlet den og hadde det det
da det står her at det ble tiltrådt. For det ble jo stadfestet. Er det relevant?’’
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07:20
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja, det vil jeg jo si, fordi lenger nede – to avsnitt lenger ned, så drøfter vi jo da
om dette planvedtaket fra 2018 … ‘’
Advokat Aursnes: [Uoppfattelig.]
Rådgiver Dragsund: ‘’[uoppfattelig] Departementets [uoppfattelig] vedtak. Så grunnen til at vi her går
igjennom saksframlegget til Kommunen, er jo nettopp for å …. komme videre inn på … hvorfor det da
når … når dere da har anført … at det ligger rettslig bindende føringer i det vedtaket, så er det for å
synliggjøre at 16-2 … utifra hva Kommunen har gjengitt … også omfatter ekspropriasjon på grunnlag
av områdereguleringsplan. Altså at det ikke er til hinder for å ekspropriere, at hjemmelsgrunnlaget er
der.’’
08:05
Advokat Aursnes: ‘’Kunne det tenkes at Kommunen hadde gjengitt feil?’’
08:09
Rådgiver Dragsund: ‘’ ‘’’’gjengitt feil’’’’, hvordan tenker du da?’’
08:11
Advokat Aursnes: ‘’At det som Kommunen hadde skrevet i saksframlegget ikke … kanskje ikke kunne
stemme … kanskje ikke stemte?’’
08:18
Rådgiver Dragsund: ‘’Jeg … altså i … i dette avsnittet her oppe så er det en gjengivelse av hva
Kommunen har uttalt.’’
08:25
Advokat Aursnes: ‘’Ja. Og dette ender jo Departementet med å stille seg bak.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja altså, vedtaket vårt følger [uoppfattelig] altså på første side, hva som er
vedtaket.’’
08:32
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det er … det vet jeg, men nå tenker jeg på dette momentet her: … ‘’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
08:37
Advokat Aursnes: ‘’Grunnen til at jeg spør, er at Søvde har aldri … . Det er et stråmannargument, ikke
sant. Søvde har aldri snakket om distinksjonen mellom områdereguleringsplan og
detaljreguleringsplan, juridisk sett. Søvde snakker om: Er det regulert ferdig eller ikke. Vi har aldri
snakket om hva reguleringsplanen heter, vi. Så der kommer det et stråmannargument, og det er
irrelevant … ‘’
09:00
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nå opplever jeg at du begynner å gå inn i [uoppfattelig] om innholdet
av vedtaket, Aursnes.’’
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Advokat Aursnes: ‘’Jeg forklarer jo hvorfor jeg spør.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja [uoppfattelig] forsøke å begrense spørsmålene til, eh, til det, eh, du
har anledning til etter rettens kjennelse.’’
09:11
Advokat Aursnes: ‘’OK, men jeg er jo langt innenfor rettens kjennelse nå.’’
09:16
Advokat Aursnes: ‘’Denne distinksjonen mellom detaljregulering og områderegulering som det står
om her, har den noen relevans til klagen til Søvde?’’
09:34
Rådgiver Dragsund: ‘’Den har jo relevans for å vise hva Kommunen har lagt vekt på, men igjen så føler
jeg dette er en vurdering av vedtaket, og ikke egentlig om vedtakets … altså saksbehandling.’’
09:46
09:50
Advokat Aursnes: ‘’Hvor mange elever er ekspropriasjonen av arealene på Tønsaker – Tynsåk
dimensjonert for?’’
10:06
Rådgiver Dragsund: ‘’Det tallet har ikke jeg i hodet akkurat nå, men.’’
10:14
Advokat Aursnes: ‘’ Hva skrev … hva bygget Departementet på i vedtaket du har skrevet, da? Hva står
det i vedtaket om det?’’
10:23
Rådgiver Dragsund: ‘’Nei, det er jo … altså, vi gjennomgår jo, fra slutten av side fem [Det høres på
lydopptaket at Rådgiver Dragsund blar i papirer.] og side 6, den nødvendighetsforholdsmessighetsvurderingen som vi da drøfter, om den er foretatt.’’
10:31
Advokat Aursnes: ‘’Hva … hvor …. hvor på side fem?’’
10:34
Rådgiver Dragsund: ‘’Eh, når det gjelder inngrepets nødvendighet og forholdsmessighet, og så
fortsetter vi [Det høres på lydopptaket at rådgiver Dragsund blar i papirer.] Da redegjør vi for hva
Kommunen har pekt på at de har behov for, hva som er nødvendig. [Det høres på lydopptaket at
rådgiver Dragsund blar i papirer.] Eh, og at de da har foretatt en ny vurdering av nødvendighet og
forholdsmessighet, etter oreigningsloven § 2, hvilke momenter de har lagt vekt på.’’
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10:50
Advokat Aursnes: ‘’Altså, da Departementet tiltrådte vurderingen av at ‘’’’ 52 730 kvadratmeter det
er fint’’’’, hvor … . Departementet må jo ha hatt en formening om hvor mange elever som utgjorde
behovet for disse 52 730 kvadratmeterne?’’
11:16
Rådgiver Dragsund: ‘’Det er det jo redegjort for i Kommunens saksframlegg.’’
11:18
Advokat Aursnes: ‘’Jamen, jeg spør ikke om innholdet i Kommunens saksframlegg. Jeg spør hva
Departementet la til grunn.’’
11:23
Rådgiver Dragsund: ‘’Nei, vi … vi har lest Kommunens saksframlegg, og lagt vekt på Kommunens
saksframlegg.’’
11:29
Advokat Aursnes: ‘’Mente samme tall som sto i saksframlegget av 17.02.2020, da? At dette vedtaket
her bygger på at tallene i saksframlegget til kommunestyret 17. februar 2020, de var riktige?’’
11:50
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja altså, vi bygget på de opplysningene som forelå i saken.’’
11:54
Advokat Aursnes: ‘’Men det er motstridende opplysninger i saken. Det er jo ett elevtall på 546 og så
er det ett på 550.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og så er det ett på 700 og så er det ett på 720 og så er det ett på 784.’’
12:08
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Og plansjef Pettersen, hun har jo skrevet: 700 elever har man i en fireparallell
skole.’’
12:16
Rådgiver Dragsund: ‘’Mmm.’’
12:17
Advokat Aursnes: ‘’Og skolesjef Holm, han har jo skrevet at: 700 elever har man i en fireparallell
skole.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Mmm.’’
12:26
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12:26
Advokat Aursnes: ‘’Det er en vitterlig kjensgjerning, at det er trehundreogfemtiognoe elever i
toparallellskolen Vilberg skole nå.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Mmm.’’
12:32
Advokat Aursnes: ‘’Departementet, som har stadfestet det her, må jo ha en formening om hvor
mange elever?’’
Advokat Aursnes: ‘’Departementet har sagt: 52 730 dekar, det trenger man til elevene.’’
12:47
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
12:48
Advokat Aursnes: ‘’Og det kan man ikke si uten at man har en formening om hvor mange elever man
snakker om.’’
12:59
[Fra 12:50 til 12:52 høres det også på lydopptaket, oppå lyden av at advokat Aursnes stiller spørsmål,
at advokat Hjetland sier ‘’Unnskyld! Advokat Aursnes … ‘’]
[Fra 12:51 til 12:53, høres det at advokat Aursnes sier: ‘’Nei! Nei! La meg bli ferdig!’’]
[Fra 12:53 til 12:54 høres det også lydopptaket, oppå lyden av at advokat Aursnes stiller spørsmål, at
advokat Hjetland sier ‘’Jamen, du bygger jo …’’]
12:59
Advokat Aursnes: ‘’Så da må jo Departementet, for at dette skal være saklig, … ‘’
13:01
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’ [Uoppfattelig] formulere det mer som et spørsmål, Aursnes, det blir
veldig langt innlegg.’’
13:05
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og det er: Hvor mange elever bygger … bygget Departementet på at utgjorde
behovet for den ekspropriasjonen som er godkjent … stadfestet da.’’
13:18
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, vi bygget på de vurderingene som Kommunen har lagt frem i
saksframleggene.’’
13:22
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
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13:24
Advokat Aursnes: ‘’Bygget på alle da? Blir det gjennomsnittet da, siden det er forskjellige tall?’’
13:29
Rådgiver Dragsund: ‘’Men altså, vi … poenget … altså, i dette vedtaket så drøfter vi om det er foretatt
den nødvendige interesseavveiningen, og vurderingene etter oreigningsloven § 2, for om det trengs
eller ikke. Og så er det innledningsvis også, som vi presiserer … ‘’
13:41
Advokat Aursnes: ‘’Men hva er elevtallet?’’
13:43
Advokat Hjetland: ‘’Men, unnskyld Administrator, i dette … i dette vedtaket fra KMD så står det
ingenting om elevtall under denne vurderingen.’’
13:50
Advokat Aursnes: ‘’Er du sikker på det?’’
13:51
Advokat Hjetland: ‘’Under denne vurderingsdelen, som vi nå … går jeg utifra … ‘’
13:55
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Hvilken side [uoppfattelig]
13:57
Advokat Hjetland: ‘’Det snakket vi [uoppfattelig] 306.‘’
14:00
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’I rettens … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’I dokument … eh, i rettens dokumentsamling.’’
14:04
14:09
Advokat Hjetland: ‘’Men altså, hvis saksøkers syn er at det er avgjørende for gyldigheten av
Departementets vedtak at Departementet må ha ment noe om tallet … på elever, så er jo det et
prosedyrepoeng, og Dragsund har jo forklart nå at de har bygget på de opplysningene … ‘’
14:23
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’ … de har fått av Kommunen. Og jeg … vi kommer ikke lenger [uoppfattelig] ’’
14:25
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei, jeg opplever også at det spørsmålet sånn sett er besvart, ja.’’
14:30
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Advokat Hjetland: ‘’Så får advokat Aursnes fortsette å prosedere det i morgen.’’
14:32
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
14:35
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, jeg er enig i det du sa.’’
14:36
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
14:38
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Også tidsmessig, så er det jo satt av tyve minutter til dette vitnet, da,
eh.’’
14:42
14:53
Advokat Aursnes: ‘’ Du har jo sett hjelpedokumentet mitt med … som nevner 45 tilfeller av at det
henvises fra dette saksframlegget, som du forteller at Departementet bygget på, til plansaken. Da du
gjorde dette arbeidet her, fant du disse stedene i plansaken som vi ikke har funnet, hvor dette skulle
fremgå?’’
15:32
Rådgiver Dragsund: ‘’Jeg er usikker på om jeg forstår spørsmålet. Er det … ‘’
15:35
Advokat Aursnes: ‘’Du husker hjelpedokumentet mitt, ikke sant?’’
15:38
Rådgiver Dragsund: ‘’Nå har ikke jeg satt meg inn i det, som Statens representant.’’
15:41
Advokat Aursnes: ‘’Nei, men har du sett det.’’
15:42
Rådgiver Dragsund: ‘’Ikke lest på det.’’
15:43
Advokat Aursnes: ‘’Nei, men har du sett det? Du trenger ikke å ha lest det, men har du sett det?’’
15:47
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, det ligger der, lissom, som saksdokumenter her fra … som
Regjeringsadvokaten har tilgang på.’’
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15:52
Advokat Aursnes: ‘’OK, men da kan jeg fortelle, da, at jeg har lagt fram et hjelpedokument, som er ni
sider langt … ‘’
15:58
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
15:98
Advokat Aursnes: ‘’ … og det inneholder 45 sitater … ‘’
16:02
Rådgiver Dragsund: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’ … , ordrette sitater, fra dette saksframlegget av 17. februar 2020 … ‘’
16:13
Rådgiver Dragsund: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’ … som du forteller at du har bygget på i dette … dette stadfestelsesvedtaket ble
truffet. Og dette hjelpedokumentet som jeg nå forteller om, det viser 45 tilfeller av henvisninger.
16:32
Rådgiver Dragsund: ‘’Mmm.’’
16:33
Advokat Aursnes: ‘’Men de er sånn at vi ikke har klart å finne ut hvor de er … hvor de går til … ‘’
Rådgiver Dragsund: ‘’Mmm.’’
Advokat Aursnes: ‘’ … fordi de er så vide.’’
16:41
Advokat Aursnes: ‘’Og vi har jo gått igjennom … et firesifret antall sider i retten her. Og utenfor saken,
så har vi gått igjennom, si fem ganger så mye, men vi har ikke funnet noe av det.’’
17:04
Advokat Aursnes: ‘’Og jeg lurer på om Departementet, da ditt navn kom under her, kjente til at en
eller flere av de referansene som jeg nå har nevnt, faktisk hadde et … siktet til noe i plansaken?’’
17:24
Advokat Aursnes: ‘’Kjente Departementet til ett eller flere tilfeller av at denne informasjonen kunne
finnes igjen, slik som det ble hevdet i dette saksframlegget som du har bygget på?’’
17:37
Rådgiver Dragsund: ‘’Vi har forholdt oss til innholdet i de dokumentene vi har fått oversendt fra
Kommunen, og for øvrig dokumentene vi har tilgang på fra plansaken.’’
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17:45
Advokat Aursnes: ’’OK, og … . Så du hadde tilgang på dokumenter fra plansaken?’’
17:53
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja altså, uten at det er et vedtak som jeg har behandlet, så ligger jo det i
sakssystemet vårt, alle dokumentene fra plansaken.’’
18:00
Advokat Aursnes: ‘’ ‘’’’alle dokumentene fra plansaken’’’’.‘’
Rådgiver Dragsund: ‘’Som er oversendt til Departementet.’’
18:04
Advokat Aursnes: ‘’Alle dokumentene som er oversendt?’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
18:06
Advokat Aursnes: ‘’Og hvilke dokumenter i plansaken var oversendt, da?
18:11
Rådgiver Dragsund: ‘’Du, det vet jeg ikke, for jeg har ikke … altså, det er ikke en del av denne saken,
så jeg har forholdt meg til de dokumentene som vi har fått oversendt til ekspropriasjonssaken, for det
er det vedtaket som vi har … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Så da sier du at noen av dokumentene som du fikk oversendt … ‘’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’… til ekspropriasjonssaken … ‘’
Dragsund: ‘’Ja.’’
18:29
Advokat Aursnes: ‘’… det var dokumenter fra forutgående plansak?’’
Rådgiver Dragsund: ‘’I hvert fall dine … dine vedlegg til klagen, blant annet, ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Mine vedlegg til klagen?’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
18:37
Advokat Aursnes: ‘’Og … så da leste du noen dokumenter fra forutgående plansak i ditt arbeid med
dette her?’’
Dragsund: ‘’Ja.’’
18:47
Advokat Aursnes: ‘’Og kan du nevne ett? Ett dokument du har lest?’’
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Dragsund: ‘’Altså, jeg har lest de vedtakene som forelå i plansaken.’’
18:54
Advokat Aursnes: ‘’Du har lest de fire vedtakene i hovedutvalget?’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
18:59
Advokat Aursnes: ‘’Og du har kanskje også lest, da spør jeg da, saksframleggene til de fire … ‘’
Rådgiver Dragsund: ‘’Det … det er jeg mer usikker på. Det kan jeg ikke huske … om jeg har. Men altså,
vi har … jeg har lest igjennom de dokumentene som ble innsendt i klagen, og det som ble oversendt
fra Kommunen og Fylkesmannen.’’
19:20
Advokat Aursnes: ‘’Men … men hadde du positiv kunnskap om at det var viktig informasjon der ute,
som man henviste til? Når du ikke kan huske å ha lest noen av de fire saksframleggene?’’
19:39
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, jeg har lest … ‘’
19:41
Advokat Aursnes: ‘’Vi hadde jo klagd og sagt at det ikke er riktig.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja. Jeg har lest de saksframleggene som er lagt ved i klagen, altså de
dokumentene som er lagt ved klagen din. Og så har jeg lest de dokumentene som forelå i
ekspropriasjonssaken som ble oversendt til Departementet.’’
19:56
Advokat Aursnes: ‘’Og, fant du i noe av det du leste fra plansaken den informasjonen som det ble
henvist til fra saksframlegget av 17. februar 2020 i ekspropriasjonssaken, klagebehandlingen?’’
20:14
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, jeg har ikke sittet og krysshenvist henvisningene i saksframlegget. Jeg har
lagt til grunn informasjonen som ligger i saksframleggene.’’
20:19
Advokat Aursnes: ‘’Den er ikke ettergått?’’
20:21
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, nei.’’
20:24
20:28
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
20:34
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Advokat Aursnes: ‘’Det … . Var det noen som helst … diskusjon om tallet 52 730 var det riktige, i ditt
arbeid i forbindelse med dette vedtaket? Var det … tenkte du at kanskje 51 000 kvadratmeter ville
være riktigere?’’
21:04
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Dette opplever jeg at også er en intern vurdering, Aursnes.’’
21:15
Advokat Aursnes: ‘’Denne plikten til å … til selvstendig å opplyse saken … ‘’
Rådgiver Dragsund: ‘’Mmm.’’
21:25
Advokat Aursnes: ‘’Hentet Departementet inn andre dokumenter enn de som kom … altså som ikke
kom fra Kommunen eller fra … fra Søvde?’’
21:36
Rådgiver Dragsund: ‘’Nei. Det er de dokumentene som fulgte saken, og som vi legger til grunn i
saksbehandlingen. Som gjelder også plansaken.’’
21:44
Advokat Aursnes: ‘’Ja, det er synd at du ikke har sett på det hjelpedokumentet, for det hadde vært fint
hvis vi kunne finne ett sted hvor en henvisning faktisk viser til noe, da.’’
21:56
21:59
Advokat Aursnes: ‘’I noe av det du leste fra plansaken, ble oreigningsloven nevnt?’’
22:04
Rådgiver Dragsund: ‘’Plansaken? Jamen, oreigningsloven er jo ikke en del av vurderingen i
plansaken.’’
22:08
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
22:10
22:18
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Da har vi brukt de tjue minuttene som var satt av til … dette vitnet … ‘’
22:24
Advokat Aursnes: ‘’Kan ikke jeg bytte ti minutter … femten minutter med Haukås Hoelsæter med
femten minutter nå?’’
22:30
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det kommer an på hvor mange spørsmål Hjetland eventuelt har til …
Dragsund.’’
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22:33
Advokat Hjetland: ‘’Jeg har ingen spørsmål.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei.’’
Advokat Hjetland: ‘’Men jeg … jeg opplever at det blir jo en viss skjevhet her, også … også har jo
Aursnes laget tidsplanen, eh. Også opplever jeg i tillegg at denne eksaminasjonen i det vesentligste
knytter seg til forhold som ligger, eh, i beste fall i grenseland mellom vurderinger, men hovedsakelig.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men det er jo ikke så problematisk, for det kan jo retten ta stilling til, hva retten
kan bygge på og ikke.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, men hvis … hvis du må gjøre det for hvert … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Istedenfor at vi snakker opp tiden nå.’’
23:01
Advokat Hjetland: ‘’Ja. Ja, det er greit det, men retten har også en plikt etter tvisteloven 9-13 andre
ledd til å … si nok er nok når disse … disse utspørringene ikke bærer noen vei, så.’’
23:12
Advokat Aursnes: ‘’Jeg synes det bærer ganske klar vei, jeg.’’
23:15
Advokat Aursnes: ‘’Men var … da dette vedtaket, denne ekspropriasjonen som Søvde har påklaget,
var til behandling hos deg, talte behovet for senere utvidelse av skolen for at vedtaket måtte være
gyldig?’’
23:42
Rådgiver Dragsund: ‘’Jeg er usikker på om jeg forstår spørsmålet … eh.’’
23:46
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Søvde har jo sendt klage.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Han sier at 52 730 kvadratmeter er for mye; det trengs ikke så mye.’’
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
23:54
Advokat Aursnes: ‘’Og jeg lurer på om du … Departementet bygget på at man trengte noen av disse
52 730 kvadratmeterne fordi skolen måtte kunne gjøres større i fremtiden? Bygget Departementet på
det i sin begrunnelse?’’
24:16
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, det vi bygget på fremgår av vedtaket.’’
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24:19
Advokat Aursnes: ‘’Ja, men nå er det ikke dokumentet som er beviset nå da, det er du som er beviset,
så jeg spør deg.’’
24:23
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Men nå ber du om … om en vurdering av innholdet av vedtaket igjen,
Aursnes.’’
Advokat Aursnes: ‘’Det er ikke en vurdering. Nei, det er ikke en vurdering.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ikke sant, dette er en … dette er en avgjørelse. Den bygger på premiss sånn, slik og
sånn. Og klagen, den var jo på til sammen 43 sider tekst og en telefonkatalog av … en telefonkatalog
av bilag. Og så er begrunnelsen så tynn, at det er vanskelig for oss å vite om man har svart på de vi
har spurt om; hva man har tenkt.’’
25:02
Advokat Aursnes: ‘’Og derfor spør jeg nå. Et helt konkret spørsmål om et helt konkret faktum: Bygget
dette stadfestelsesvedtaket på at skolen trenger arealer for fremtidig utvidelser?’’
25:21
Advokat Aursnes: ‘’Det er et rimelig spørsmål å stille, og jeg vi gjerne ha et svar.’’
25:25
Advokat Hjetland: ‘’Altså, nå står det i vedtaket … nå står det i vedtaket på side seks i første avsnitt
midt i avsnittet, det er jo dokumentert … i .’’
25:38
Advokat Aursnes leser fra midt i avsnittet på side seks i stadfestelsesvedtaket av 10. september 2020:
‘’’’ … fortsatt befolkningsvekst og dermed utvidelse av skolen … ‘’’’.
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Da fikk du jo svar på spørsmålet ditt, da, uten å spørre vitnet.’’
25:46
Advokat Aursnes: ‘’Og, hvor mye skal skolen utvides, bygget du på da du skrev dette her?’’
25:53
Rådgiver Dragsund: ‘’Jeg bygget på de opplysningene som er oppgitt her, at de har behov for cirka 52
dekar totalt, for busslommen og for BU3.’’
26:00
Advokat Aursnes: ‘’Men det er jo svaret. Jeg spør jo ikke om svaret. Svaret har vi jo. Jeg spør hvordan
du kom dit.’’
26:05
Advokat Aursnes: ‘’Og, du bygget på at det skulle utvides?’’
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Rådgiver Dragsund: ‘’Ja.’’
26:08
Advokat Aursnes: ‘’Og hvor mye skulle det utvides? Når? Til hvor mange?’’
26:12
Advokat Aursnes: ‘’Skulle det utvides til 1000 elever? Til 2000 elever? Skulle det utvides om førti år?
Skulle det utvides om tre år?’’
26:18
Advokat Aursnes: ‘’Denne utvidelsen av skolen, hva siktet du til da du skrev det og signerte på det?
Hva siktet du til da?’’
26:26
Rådgiver Dragsund: ‘’Altså, jeg siktet til det som fremgår av drøftelsen i vedtaket, at Kommunen har
gjort rede for ...’’
26:30
Advokat Aursnes: ‘’Men det fremgår ikke av drøftelsen til vedtaket, for den er jo altfor knapp. Det
fremgår ikke der hvilken utvidelse man sikter til; det fremgår ikke der om man sikter til en utvidelse til
en femparallell, til en seksparallell; til 600 elever, til 700 elever, til 720 elever, til 784 elever, til 546
elever … ’’
26:48
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nå bare fortsetter du å angripe vedtaket!’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, men … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Hva er … det … altså … jeg tenker at du må få lov til å stille de
spørsmålene du har til saksbehandlingen, men nå, eh, jeg opplever at du veldig, eh.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, OK, og jeg er enig med deg i det. Men poenget er at her … her unnviker jo
vitnet, ikke sant.’’
Advokat Hjetland: ‘’Adminstrator, nå [uoppfattelig].
Advokat Aursnes: ‘’Nå argumenterer jeg for at spørsmålene er rimelige.’’
Advokat Hjetland: [Uoppfattelig.]
Dommerfullmektig Aakrann: [Uoppfattelig.]
27:06
Advokat Aursnes: ‘’Og poenget er at dette er så enkelt, at: Her står det at det må tas høyde for en
fortsatt befolkningsvekst og dermed utvidelse av skolen, … ‘’
27:16
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Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Dette får du komme tilbake til i prosedyren tenker jeg, Aursnes, men
hvis du har noen andre konkrete gjenstående spørsmål til saksbehandlingen eller faktiske ting du
ønsker klarlagt, så kan du få [Det høres på lydopptaket at dommerfullmektig Aakrann ler.] … få
anledning til å stille et par oppfølgingsspørsmål til det, eh, men.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men da stiller jeg gjerne et par oppfølgingsspørsmål til dette, og det er: ’’
27:35
Advokat Aursnes: ‘Hva hadde Kommunen, Departementet, av opplysninger, hadde du av
opplysninger, da du brukte framtidig utvidelse av skolen som argument, for at 52 730 kvadratmeter
det var greit?’’
27:54
Rådgiver Dragsund: ‘’Ja altså, som sagt, så har jeg hatt tilgang til de opplysningene som vi har fått
oversendt fra Kommunen og de opplysningene som du har inngitt i klagen.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nettopp.’’
28:03
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Det har vitnet svart på veldig mange ganger nå, Aursnes.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, OK, fint.’’
28:15
Advokat Aursnes: ‘’Og du fastholder at det ikke er noen svakheter ved begrunnelsen for dette
vedtaket, … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Og det er en vurdering, ja. Greit, men da … da avslutter vi … Dragsunds
forklaring [uoppfattelig].‘’
28:28
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NOTAT:

Søvdes sakkyndige vitne nr. 2, NTNU-professor i arkitektur og planlegging
Olav Kristoffersens forklaring for Oslo tingrett torsdag den 15. april 2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

Professor Kristoffersen forklarte seg på tredje rettsdag fra klokken 14:35 til klokken 15:20.
Kristoffersen møtte direkte.
00:00
Sakkyndig vitne Professor Kristoffersen: ‘’Ja, skal jeg bare sette i gang?’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
00:04
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, nå er det jo altså … opprinnelig så var det jo professor Geir Brendeland
som … som skulle være sakkyndig. Han fikk jo salmonella og var litt på sykehus og sånn, så jeg har
steppa inn nå for å være tilstede, også dukker han opp på skjermen litt senere.’’
00:22
Professor Kristoffersen: ‘’Jeg kan jo kort bare si hva min bakgrunn er, da. Jeg er altså professor i
arkitektur ved NTNU. Og min bakgrunn, eller kompetansen min, er fra praksis, arkitekturpraksis; jeg
har drevet kontor i nesten tjue år, på høyt internasjonalt nivå; et lite kontor, vært borti mye
forskjellig. Og selvfølgelig også gjennom jobben nå de siste seks åra på NTNU så har jeg jo også økt
kompetansen en del. Jeg leder arkitektutdanninga i Trondheim, som er den største og eldste i Norge;
så jeg har den faglige ledelsen av den. Og har vært, også, professor II, eller sånn, da i København og i
Milano.’’
01:12
Professor Kristoffersen: ‘’Jeg har vært i en rekke juryer for arkitektkonkurranser, blant annet, også i
juryen for statens byggeskikkpris. Og det er jo, da var det Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, ved Jan Tore Sanner, som oppnevnte jury, med Anne Enger som …
som juryleder. Og det var en periode der jeg kunne studere … egentlig det som ble bygd i Norge i den
fireårsperioden. Og reise også på en rekke befaringer, til de beste … beste prosjektene, deriblant også
noen skoler. Så jeg har sett, også studert i detalj, enkelte av de bygga som … som jeg kommer til å
vise litt av seinere.’’
02:00
Professor Kristoffersen: ‘’Så … så det er liksom bakgrunnen, også tenker jeg jo også at dette her er en
veldig interessant sak. Fordi den … den handler jo om hvordan man håndterer, etter mitt syn,
fortetting og god arealbruk i … i Norge i dag. Og hvordan de mindre kommunene rundt byene, også
etter mitt syn, bør håndtere god arealutnyttelse.’’
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02:33
Professor Kristoffersen: ‘’Fordi, hvis man ikke gjør det, så går det ut over andre arealformål. Og det
kan være snakk om, for eksempel, i Eidsvoll kommune så kan det være snakk om boligbygging. Det er
ganske nærliggende å tenke seg å bo på Eidsvoll og jobbe et annet sted på østlandsområdet, for
eksempel i Oslo sentrum: kort … kort reisevei, sånn at Eidsvoll kommune er på en måte en del av det
der; vi ser en rekke av kommunene rundt Oslo har et voldsomt press. Hvis man ser på Ski kommune,
for eksempel, der er det full gass med boligbygging, og folk som pendler inn og ut.’’
03:12
Professor Kristoffersen: ‘’Og det kommer til Eidsvoll. Vi har sjøl vært involvert i praksisen i en
kommunedelplan i Ullensaker. De var ganske frampå, nettopp for å tilby boliger til folk som ville
pendle, da til andre steder. Så da lagde vi en stor kommuneplan. Og … og Eidsvoll kommune er
egentlig i den samme situasjonen som Ullensaker var for en del år tilbake, vil jeg tro.’’
03:36
Professor Kristoffersen: ‘’OK, da har altså … det som vi har av dokumenter, da, det har Geir
Brendeland forberedt. Vi har diskutert litt underveis, så jeg kjenner det her litt, men jeg har ikke vært
på befaring, det har han gjort. Og han har brukt mer tid på det, så jeg vil dels komme med mine egne
vurderinger og dels også basert på hans … hans vurdering, som jeg fint kan støtte.’’
04:09
Professor Kristoffersen: ‘’Først så … en ting som man kan, på arkitektfaglig grunnlag, stusse litt over:
Det er noe som antakeligvis skjedde veldig tidlig i prosessen. Og det går på lokaliseringa av skole. Det
er jo sikkert et behov for en skole, men man kan lure på hvor i Eidsvoll kommune en ny skole bør
bygges. Og da har vi jo sett at det har vært gjort utredninger, med enkelte alternativer. Det som er
rart, etter mitt og Geir Brendeland sitt syn, det er at man ikke har vurdert nøyere å legge skolen der
ungdomsskolen nå er bygd, altså innimellom ungdomsskolen og den videregående skolen. Hvis man
ser på side … , nå er pagineringa ulik, tror jeg, på de… ‘’
04:59
Advokat Aursnes: ‘’Bare si klart hvilket faktisk utdrag du er i.’’
05:01
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, hvis vi … hvis vi er i Søvdes faktiske utdrag, det er den jeg har sidetallene
klart på, hvis vi ser på side 1105. Skal vi se … jeg skal se å finne den sjøl.’’
05:15
Advokat Hjetland: ‘’Er det den erklæringen fra Brendeland?’’
05:18
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, det er den. Så helt på slutten av den der, da, nest siste side på den, så er
det et kart av Eidsvoll, også er det markert inn stasjonen, og så er det to… det området som … som
man ønsker å ekspropriere, Tynsåk, og så er det, hvis vi ser mellom Vilberg Ungdomsskole og Eidsvoll
Videregående skole, så er det et område som i hvert fall jeg ville ha vært veldig nysgjerrig på å
undersøke nærmere.’’
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05:49
Professor Kristoffersen: ‘’Og, hadde det vært en studentoppgave dette her, så tror jeg en student som
ikke hadde forklart hvorfor man ikke bygger der, vært, på en måte … ja, hatt … Det ville ha vært
naturlig å undersøkt det området først, utifra et sånt arkitekt- og planfaglig utgangspunkt. Nå kan
det jo være grunner til at man ikke skal bygge der, men jeg har ikke sett hva det er, da. Så, det er …
den er litt … litt rart at kommunen ikke har sett nøye på det, da.’’
06:24
Professor Kristoffersen: ‘’Men, hovedmomentet her i forklaringa, det dreier seg om arealbehovet.
Hvor stor tomt må en ny skole ha, da. Og, nå ønsker man å ekspropriere 52,7 dekar – det er ganske
mye, hvis man sammenlikner med hvor store arealer nyere norske skoler legger beslag på. Og der …
altså, utifra normalt godt arkitekthåndverk, så ville jeg se for meg at man kan bruke betydelig mindre
areal; det ville jeg også forvente av studentene mine at de gjør. Og det er nettopp fordi arealene i dag
er landbruksarealer.’’
07:14
Professor Kristoffersen: ‘’Man kunne også se for seg også andre arealformål; at ja, hvis du hadde 20
dekar til overs, da, så har du jo fort en del boliger. Fylkesmannen er innpå, så kanskje de krever at det
skal være oppi seks … seks boliger per dekar og, så har du kanskje 100 boliger da, som du kunne bygd
i tillegg til skole.’’
07:35
Professor Kristoffersen: ‘’Og det, klart, det er jo knytta til hvis man ser kun på areal. Og så kan det
være spesielle saker ved tomta; det kan være grunnforhold eller annet sånn, som … som kan påvirke
det, men det må man gå nøye etter i en prosjekteringsprosess, da, for å finne ut. Jeg er ganske sikker
på at man kunne enten satt av … altså, innafor det arealet både hatt skole og landbruk eller skole og
et annet formål. Det er mitt syn på det.’’
08:06
Professor Kristoffersen: ‘’Så … så det som Geir har gjort, og som jeg også har sett på: det er en … en
oversikt; han har valgt ut tjue nyere skoler, som er bygd de siste ti-femten åra i Norge, for å se hva …
hvor store arealer er det egentlig de bruker. Og grunnen til at vi ser på ferdig bygde skoler er at det er
fasiten; altså, da har vi empiri, som vi kan bruke. Det er klart at alle tomter er forskjellige, og
byggeprogrammene kan og variere litt, men når vi har så mange som tyve, så må vi tro at det er
mulig å bygge en god skole innenfor et areal som … ja, som er omtrent som de andre skolene, da.’’
09:06
Professor Kristoffersen: ‘’Det vi … jeg nevnte jo, i forbindelse med det forrige vitnet her, da, at det er
blant annet en skole som er Norges største skole som er under planlegging nå i Lørenskog:
Fjellhamar skole. Den har 50 % flere elever enn den skolen her, og den har to store flerbrukshaller
også, og behøver 42 dekar. Så det, på en måte, det et er plass til en ganske stor skole på dette
arealet.’’
09:49
Professor Kristoffersen: ‘’Nå fikk vi jo endelig også et tall på antall elever. Det har vært litt uklart,
egentlig, i de dokumentene som vi har sett på tidligere, men nå ser det ut som om det er 784 – eller er
det … det var det tallet han kom med, ja? At det skulle kunne utvides opp til …?’’
3

Advokat Aursnes: ‘’784.’’
10:17
Professor Kristoffersen: ‘’Så, skal vi se … vi kan ta en kikk på disse skolene. Da må vi i utdraget til,
med den pagineringa jeg har, til side 1043 … 1043. Da skal jeg primært gå gjennom litt tall, bare.’’
10:38
Professor Kristoffersen: ‘’Bondi skole, og det, det var vel den som en av konsulentene til Kommunen
brukte som en referanse for å … for å studere arealbehovet for en sånn skole, forsto jeg. Den er tegna
av SG-Arkitektur, ligger i Asker, bruttoareal på 8800 kvadrat. Den har et fotavtrykk … eller en … den
legger beslag på 20 ½ dekar; det kan man se på side 1043, der har vi markert, på en måte, det
området som den opptar.’’
11:19
[Det høres på lydopptaket at dommerfullmektig Aakrann og professor Kristoffersen snakker
uoppfattelig i munnen på hverandre.]
11:34
Professor Kristoffersen: ‘’Så, den neste, det er Heggedal skole, som vi har kikka på, og den har jo også
en flerbrukshall inkludert, 588 elever, 6400 kvadratmeter BTA; 24 dekar legger den beslag på. Så vi
ser på en måte at vi ligger ganske mye over ute på Eidsvoll.’’
12:13
Professor Kristoffersen: ‘’Og så var det skole nummer tre, Torvbråten skole. Det går an å kikke
nærmere på den hvis man er nysgjerrig. Men, den har 470 elever og legger beslag på 32 dekar. (Jeg
kan egentlig også si litt om utvalget av skoler: det er ikke … vi har ikke brukt skoler som er typisk
sentrumsskoler, som Nordpolen skole på Torshov, som … som har mye høyere utnyttelse av arealet;
lite areal – masse elever. Man kan jo ha mye mere kompakt enn de eksemplene som er plukka fram;
det er plukka fram eksempler som man kan se for seg passer greit på Eidsvoll, rett og slett – i den
typen bygd, da.’’
13:04
Professor Kristoffersen: ‘’Så var vi på Hatlane skole i Ålesund. Den er jo … den har også en idrettshall,
560 elever; den tar opp et noe større areal, tomteareal, på 36 dekar.’’
13:27
Professor Kristoffersen: ‘’Søreidet skole i Bergen, tegnet av Asplan Viak, 650 elever – så da begynner
vi å nærme oss den størrelsen som det har vært snakk om; den … den har drøyt 31 dekar tomt. Så vi
får en rundtur rundt i landet her, nå.’’
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13:53
Professor Kristoffersen: ‘’Så har vi da Ulsmåg skole i Bergen. Der var jeg på befaring med Statens
byggskikkprisjury – det var et veldig godt prosjekt – det var en av finalistene der – tegna av en av de
aler beste skolearkitektene i Norge, Ola Roald. Og, den har et uteareal som er kupert, men universelt
utforma, ved hjelp av ramper og den type ting; det er opp og ned i Bergen; og det … Norge er stort
sett ikke flatt; man får til ganske mye ting hvis man har en … en dyktig arkitekt. Og det, det var det
jeg også sa til det forrige vitnet, eller i forbindelse med det forrige vitnet, at hvis man setter det i
kravspek’en, at det skal være kompakt og man skal håndtere terrenget og alt mulig sånt, så får man
det til, hvis man har kvalifiserte folk med seg. Den er veldig bra, altså. Fotavtrykk tomt på 25 dekar,
600 elever.’’
15:02
Advokat Aursnes: ‘’ ‘’’’Fottavtrykk?’’’’ ‘’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, eller … tomt, mener jeg, unnskyld. Ja, ja [uoppfattelig]’’.
Professor Kristoffersen: ‘’Så … Tverrlandet skole, det er like ved Bodø, der jeg kommer fra. Den, den
har en 750 elever. Og bruker … har en tomt på kun 22 dekar. Tegnet av Spinn arkitekter. Professor
Kristoffersen: ‘’Lunden skole på Hamar, tegnet av Pier 2, hvor jeg har jobba som praktikant da jeg var
student; 300 elever, det er en ganske liten skole, og et ganske stort tomteareal, nesten 35 dekar. Så
det varierer. Hva som årsaken til at det går litt opp og ned, det vet jeg ikke. Så er det Bø skole i Hå
kommune. Da har vi Ola Roald igjen. Med 550 elever, og 37 dekar bruker den. … Mesterfjellet skole.
Og det jeg kan si, nå går jeg ikke så detaljert inn på det, men det er mange av de her som har
flerbrukshall som hører til – i forskjellige størrelser.’’
17:00
Professor Kristoffersen: ‘’Og så har vi da Fjellhamar – den som jeg nevnte som er så stor, som tegnes
av Gaza – et bra kontor her i Oslo, litt borti gata her. Den er jo svær, altså: to store flerbrukshaller,
18 000 kvadrat BTA og 42 dekar tar den – så det går an.’’
Advokat Aursnes: ‘’Hvor mange parallellklasser er det der?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Der er det seks … seks paralleller.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Prinsdal, ja, i Oslo, eller, det er jo helt i utkanten, da. 466 elever og opp mot
30 dekar tomt. Det var Prinsdalen. Yttern skole i Rana kommune. Det er en ganske mye mindre skole
enn de andre, 232 elever og den tar 28 dekar. Så … så det varierer, og jeg vet ikke om dette har med
litt sånn… den kunne man sikkert sett for seg at man kunne brukt mindre areal – det kan være at de
ikke har vært så streng på det, da. Så skal vi til Randaberg, Harestad skole. Spinn Arkitekter, 680
elever. Og en … et tomteareal på 32 dekar, som … som vi har målt på kartet.’’
Advokat Aursnes: ‘’Når det er Randaberg 680 elever på 32 dekar – hvor mange parallellklasser er det
er det der i dag da?’’
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Professor Kristoffersen: ‘’Det er vel, ja … . Det vet jeg ikke, faktisk. Det kan være at … at det er en
kombinasjon, at det er noen spesialklasser. Skal vi se, fire paralleller fra … fra første til sjuende og
seks paralleller fra åttende til tiende – så det ser ut til at det er en kombinert skole, da, barne- og
ungdomsskole – så det er ulike måter å gjøre det på. Ja, og så har vi Ullerål skole på Ringerike. 580
elever og 25 dekar tomt. Det er jo også flere av disse skolan som løser parkering på litt andre måter
enn at man, på en måte, fjerner matjorda fra et jorde og asfalterer. Fjellhamar, for eksempel, har så
vidt jeg har forstått parkering under flerbrukshallen; at man gjør litt kompakte løsninger på sånt. Det
kan jo være klokt, med tanke på framtida og at det kanskje skal gjøres mer på Eidsvoll enn å bygge en
skole.‘’
Professor Kristoffersen: ‘’Så, så er det altså … ja … Stavsberg skole. Og det er Pier 2 arkitekter igjen.
420 elever og 34 ½ dekar. Røros skole, 500 elever, mere kompakt, så den, den bruker 21 dekar tomt.
Eiganes skole i Stavanger. Tegna igjen av Ola Roald. 500 elever og flerbrukshallvel, og 22 dekar.
Idrettsbane ved siden av, og litt sånn, utafor. Så har vi to skoler til. Ranheim skole utafor Trondheim.
556 elever og 28 ½ dekar bruker den. Så er det da den siste, siste av de skoleeksemplene, og det er
Røråstoppen skole. Tegna av Ola Roald. Den er ganske liten: 242 elever, og bruker ganske mye areal:
35 dekar. Den ble bygget vel i 2005, tror jeg, så det er liksom før man begynte å virkelig stramme til
arealbruken. Men, den er veldig høy kvalitet; den vant Statens byggeskikkpris, og blir regna som …
som top of the line som skolebygg, da. Det kan godt være i dag at man hadde brukt mindre
tomteareal på … i Tønsberg. Så det, det er, på en måte, litt sånn empirisk bakgrunn der, da.’’
21:53
Professor Kristoffersen: ‘’Det som … det som vel vi kan hevde, da, det er at … at det skal være mulig å
bygge en skole av den størrelsen med et vesentlig lavere forbruk av areal. Nå er det jo sånn at i …
flere av de vitnene som har vært her sånn, har snakket om at man har regna seg frem til hvor mye
areal som behøves. Og det, det kan være greit å regne litt helt i starten. Men for å finne svaret så må
man tegne; for det er den fysiske løsninga. Man har en tomt - alle tomter er ulike; man har et
byggeprogram og noen intensjoner om hva skolen skal gjøre. Og da kommer det et svar, når man har
prosjektert. Så mitt syn er at det må tegnes på et tidlig stadium for å finne ut hvor stort areal en sånn
skole behøver.’’
23:03
Professor Kristoffersen: ‘’Og det er helt klart at … at flere av disse arkitektene som har tegna de
eksemplene som vi har vist, ville vært fullt i stand til å bruke mindre enn 53 dekar for å tegne en …
en fireparallell skole.’’
23:23
Professor Kristoffersen: ‘’Hvis jeg hadde … hvis dette her … . Nå har Geir Brendeland kjørt flere
masterkurs knytta til prosjektering av skoler. Og hvis jeg hadde vært sensor i … i et at kursene hans,
så hadde det gått … vært litt hardt hvis en student hadde brukt 53 dekar til å tegne en sånn skole,
uten å ta hensyn til at det er andre, skal vi si, formål som også er viktig i Eidsvoll kommune.’’
23:56
Professor Kristoffersen: ‘’Så det … det går jo på bekostning av noe annet når man bruker … bruker
land på den måten. Det er vel statens politikk, og trenden går i retning av, å bruke landarealer
effektivt. Og så skal det gjøres med kvalitet. Og det får man til; med en god arkitekt og en god
prosess så skal det kunne gå.’’
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24:30
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, og så kan vi pirke litt i en del sånne småting, også. For eksempel: Nå i de
der arealoppsettene som vi har hørt om nå, så forsto jeg at det ble satt av fem dekar for sytti
parkeringsplasser. Det er mye altså; da har du … da har du god plass. Jeg mener at det skal man klare
på to dekar.’’
24:55
Professor Kristoffersen: ‘’Jeg synes det er vanskelig å forstå at man har en enorm busstasjon for en
skole, når du ser hvordan det kan løses. For eksempel i Trondheim, så har man et system der det er
sånne dobbeltperronger og sånn; du klarer å skuffe gjennom busser uten å … uten å ta opp et veldig
stort areal sånn som det som er vist, det er vel i områdereguleringa, så er det vel vist et ganske stort
trafikkareal for å stille opp mange busser etter hverandre som skal stå der, da.’’
25:31
Professor Kristoffersen: ‘’Når det gjelder skolestørrelse: Det ble … det er jo ikke så godt å vite for oss
hva som foregår i den der totalentreprisekonkurransen, men, det som er naturlig det er jo å … å stille
krav, mener jeg, om at en skole skal være forholdsvis kompakt. Det kan gi … det kan gi økonomisk
gevinst i bygginga, men ikke minst når det gjelder … gjelder drift, så kan det være ganske positivt. Og
det bruker opp mindre areal. Trenden nå går jo i retning å ha … å bygge skoler i flere etasjer, og ikke
de her lave en- og toetasjerne som flyter utover, sånn som man gjorde på syttitallet.’’
26:20
Professor Kristoffersen: ‘’Og så gjelder det, det er jo også uklart hva som foregår i konkurransen, da,
men det å knytte sammen idrettshall og skolebygning kan og … kan og være gunstig, og gi en bedre
arealutnyttelse.’’
26:42
Professor Kristoffersen: ‘’Når det gjelder utearealer så … så virka det på meg som det forrige vitnet så
for seg: ‘’’’Ja, har man 53 dekar – vi bruker alt!’’’’ Det blir jo veldig store utearealer. Og når man
tenker at … at det her er arealer som skal overvåkes, og man har masse unger der, da, så ønsker man
jo ikke at det skal flyte helt utover. Det skal være mulig å … å følge med og å gi veiledning og
undervisning og sånt ute, og å ha god sikkerhet, og. Jeg tenker at det er litt uhensiktsmessig å sikte
på å ha en enormt stor skolegård.’’
27:29
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, og så ser jeg også Geir Brendeland henviser og, forsåvidt, til et prosjekt,
eller en regulering, som vi har gjort i praksisen, da. Der er det et … et boligområde som vi har under
regulering, med over 500 boliger. Og Trondheim kommune har da … er usikker på om de skal ha skole
i det området eller ikke. Så vi har laget to … det er den, ja. Det heter Lund Vestre.’’
28:01
Advokat Aursnes: ‘’ ‘’’’Lund Vestre’’’’ ‘’.
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28:02
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, Bystyret driver og sysler med den nå, og de … . Der … da har vi tatt ut
noen av … . I et alternativ b, da, så har tatt ut en del av boligene, vi har tatt ut 121 boliger og satt av
18 dekar til en skole for 525 elever. Det er en kompakt greie; det er jo liksom mye mer urban setting,
da. Nå vet vi ikke om det blir skole eller ikke, da, men det er jo på en måte, hvis man setter for
eksempel bolig opp mot skoleareal, så kan man se at det er ganske mange boliger man får plass til på
en skoletomt, og potensielt store verdier.’’
28:45
Professor Kristoffersen: ‘’I det øyeblikket landbruksareal blir regulert om til byggeformål, på et
sentralt sted, knutepunkt for eksempel, som Eidsvoll er med jernbanestasjonen, så går prisen på
eiendommen opp – pang! Så det … der, på en måte, skjer det jo noe i en sånn reguleringsprosess. At
det blir utløst enorme, skal vi si, enormt mye verdier, da, økonomisk.’’
29:19
Professor Kristoffersen: ‘’Så hvis man tenker seg, som jeg gjør, da, at man skulle kunne klare å bygge
en sånn skole med, la oss si 30 dekar, 25 til 30 dekar. Så har vi 20 dekar igjen, som har en litt uklar
bruk, da.’’
29:45
Professor Kristoffersen: ‘’Det kunne ha vært boliger. Det kunne vært … Fylkesmannen pleier å kreve
seks boliger per dekar, ihvertfall når vi holder på i Trondheim. At det skal være en høy tetthet på
bolig, og da burde man og forvente at det samme gjelder … gjelder offentlige prosjekter for øvrig, da.
Det handler jo om … blant annet om transportarbeid; at det ikke skal være behov for så mye kjøring
og sånt som man har i dag.’’
30:27
Professor Kristoffersen: ‘’Og så er det klart at den eksakte utforminga, det må jo foregå gjennom en
prosjektering, og det overasker meg da, at man ikke har gjort et seriøst mulighetsstudium, eller flere;
at Kommunen ikke satte i gang det før de områderegulerte. Med noen kvalifiserte folk og hundre
timer, så får man ut ganske mye konkret stoff, som kunne vært det dokumentet som vi savner, da.’’
31:03
Advokat Aursnes: ‘’Mener du at det er før områdereguleringen som hadde vært det naturlige
tidspunktet for det her?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja. Ja, det ville jeg anbefalt og gjort.’’
31:12
Professor Kristoffersen: ‘’De står fritt til å gjøre hva de vil, da, men det … . Med tanke på at de
forventninga som normalt stilles med tanke på en viss tetthet og sånt, så må … så må man gå fram
på det måten, etter mitt syn, og gjøre en sånn undersøkelse. Konkret. Tegning … og gjerne modell.’’
31:38
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Professor Kristoffersen: ‘’Det gjøres veldig mye sånt på arkitektkontor rundt. Mulighetsstudier og
parallelloppdrag, for å finne ut – går det an? , hvor mye plass trenger man? Litt sånn, få en idé om
hva det er. Fordi tall gir egentlig ikke … det kan være et startpunkt, men det er først når man
begynner med fysisk … altså, konkret geometri på prosjektet, at man vet hva det handler om.’’
32:10
32:18
Professor Kristoffersen: ‘’Så er det vel forskjell fra kommune til kommune hvor … hvor proff man er.
Nå har jo den … den prosessen her gått over en del tid, og sånn, men … og det kan være mange
forhold som gjør at … det har vært en litt skurrete prosess, da, sånn som jeg ser det.’’
32:36
32:42
Professor Kristoffersen: ‘’Og så vil jeg jo tenke, men det, det er mitt syn, da, at hvis man skal bygge en
ny skole, så … og legger ut på konkurranse, sånn som vi hørte nå, totalentreprise med løsningsforslag,
å ikke huske på hvilke kriterier man har for å velge prosjekt, så … så blir man litt bekymra.’’
33:08
Professor Kristoffersen: ‘’Altså, jeg skjønner jo at økonomi er vesentlig i alle prosjekter, det er det jo –
budsjett. Men man kan godt legge flere føringer, enn å ha en stykk skole til lavest mulig pris. Hvis
man tenker litt … litt fram i tid, så er det veldig mange andre faktorer som kan være vesentlig – og
verdiutløsende, for kommunen. Da snakker jeg om ‘’’’best practice’’’’, da. Det er ikke … et er ikke sånn
at det kreves, men det er veldig klokt å gjøre det.’’
33:54
34:08
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, så alt i alt, min oppfatning av dette her er at prosessen kan føre til en
arealsløsing, og det er vanskelig … . Jeg synes, utifra i hvert fall mitt eget engasjement rundt miljø, så
synes jeg ikke noe om det.’’
34:37
35:10
Advokat Aursnes: ‘’Ja … det er … jeg tenker vi kan ta inn Geir, for å få … ‘’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Så det var ikke så mye jeg hadde å spørre om, da.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Nei, så … så det er også jo noe av det jeg synes er interessant, at rettspraksis
og, etterhvert, kanskje kan påvirke hvordan kommunan håndterer denne typen prosjekter.’’
35:46

9

35:51
Advokat Aursnes: ‘’Jeg har ett spørsmål: Har du … vet du hvor mange skoler det finnes i Norge som
har seks paralleller?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Det vet jeg ikke. Det vet kanskje Geir Brendeland. Jeg tror … jeg tror kanskje
bare det er Fjellhamar, altså. Det er … det er i hvertfall omtalt som … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Hva med fem paralleller, da? Er det vanlig?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Det er kanskje … det er jo sikkert … det kan være flere av de. Det … det har
jeg ikke noe svar på.’’
36:18
Advokat Aursnes: ‘’Kan du nevne en femparallell skole i farten?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Nei, kommer ikke på det. Men det tror jeg vi skal spørre Brendeland, kanskje
han vet svaret.’’
Advokat Aursnes: ‘’Da gjør vi det.’’
36:32
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Har du noen spørsmål, Hjetland?’’
Advokat Hjetland: ‘’Jeg har bare et par. Nå sitter vi jo i den litt pinlige situasjonen at jeg har jo litt
annerledes pagingering, men … ‘’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Jeg … det er jo datoer på dette, og hvis du har … altså, hos meg ligger da
erklæringen og så ligger disse bildene og sånn [uoppfattelig] seinere.‘’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
36:54
Advokat Hjetland: ‘’Og [uoppfattelig] du har jo den oversikten som vi gjennomgikk, over disse
skolene. Du forklarte jo kort hvordan det utvalget var gjort. Nå er det jo Brendeland som har gjort
det, så hvis du ikke vet det, eller altså … ‘’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’… bare gi uttrykk for det, men jeg … bare, spørsmålet mitt, det er sånn … altså,
hvis man skulle kalle dette noe, er det en kvalitativ eller en kvantitativ ministudie?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Det er litt begge deler. Altså, det som … man kunne sikkert hatt flere skoler
inn, og så omtalt den som kvantitativ. Så jeg tror den er litt begge deler. Det er velrennomerte
arkitektkontorer som har tegna flere skoler og som er vant med å tegne skolebygg som … som man
har søkt på, og så er det og, da, primært ganske nye skoler. ’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Så … så det er på en måte den kvalitative biten. Altså, det er skoler som er
okei bra, og, og noen av de er veldig bra.’’
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38:00
Advokat Hjetland: ‘’Ja. Og så nevnte du at det var tatt ut, altså, sånn rene sånn sentrumsskoler?’’
38:03
Professor Kristoffersen: ‘’Ja. Ja, de … de med høyest utnyttelse er … er ikke med. Og så er … altså,
størrelsen på det arealet de legger beslag på er tatt fra kart. ’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Så, fordi at hvis man går inn på reguleringsplanen, så kan det være arealer
som … ja, altså, de kan omfatte mer enn skolen strengt tatt behøver og sånn, så det er anslått utifra
… fra flyfoto og kart og … og tomtegrenser, da. Så … så det er ikke sånn at det er på millimeteren,
men det er … man kan se grafikken, det er … det er ganske okei.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Vet du om Brendeland, da, eller om du har gjort det selv, sett noe på utearealene,
til disse skolene? ’’
38:49
Professor Kristoffersen: ‘’Du tenker, i detalj hva de omfatter? Eller kvaliteter og sånt?’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, vi har jo hørt noe om denne normen fra … for utearealer … ’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’… som det har vært ganske mye snakk om i … . Nå har jo du kommet inn i dag, da,
men du har sikkert hørt om den, du også.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Hvor man for store skoler, så vidt jeg husker, så har man jo et utgangspunkt på
15 000 kvadratmeter for tre hundre elever, og så legger man på 25 kvadratmeter per elev utover det
tallet. Hvis … har du sett noe, for eksempel … altså, på utearealer på de ulike skolene? Det kan jo
være de er … ’’
39:25
Professor Kristoffersen: ‘’Altså … altså Fjellhamar, der står det beskrevet at det er tjue … tjue
kvadratmeter per … per elev, så vidt jeg husker. Jeg mener at det sto ‘’’’tjue kvadratmeter per elev’’’’,
på den der store Fjellhamar skole.’’
Advokat Aursnes: ‘’Den, Fjellhamar, har enten 21 eller 23 tusen netto uteareal til elevene.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, 23 dekar var det vel … ‘’’’skolegård’’’’, sto det.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
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39:50
Professor Kristoffersen: ‘’Så … men jeg har … jeg har ikke sånn veldig greie på de normtallan, og jeg
pleier også å ta de med en klype salt, fordi, når vi arbeider med prosjekter, så, så sikter vi oss primært
inn mot å få en høy kvalitet og riktig dimensjonering, og … og så er det jo en diskusjon, da.’’
40:14
Advokat Hjetland: ‘’Er det ditt inntrykk at de normene er bindende, juridisk?’’
40:20
Professor Kristoffersen: ‘’Nei. Altså, jeg kan ikke si om … at jeg vet om de er det eller ikke, men,
som praktiserende arkitekt, så ville jeg ikke brydd meg for mye om det, rett og slett.’’
40:30
Advokat Aursnes: ‘’Har ikke du førsteavdeling juss, da?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Joa, jeg har førsteavdeling, ja; fra ’95.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, [Uoppfattelig] ja, ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Det er vel retten som er relevant når han som arkitekt planlegger, å se hen til
regelverket.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, hvordan han planlegger det, det er … ja … mmm, ja.’’
40:42
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, vi … vi starter fra en annen synsvinkel, og så, så vil man kanskje da møte
byggherrens forventninger til sånn og sånn. Og, for eksempel barnehage, der … der har det vært en
sånn norm, om fire komme null kvadratmeter lekeareal inne per storbarnsekvivalent. Det er jo helt
sånn … liksom … helt utrolig sjablonmessig, da. Og så … og så tegner man barnehagen, sånn at den
blir bra, og så dokumenterer man, ‘’’’ja, det er fire komma null’’’’, liksom sånn.’’
41:15
Professor Kristoffersen: ‘’Det handler om kvaliteten på det bygde. Så det er, liksom, ja … . Så også de
eksemplan som er sånn; la oss si Ulsmåg skole som har kupert landskap og det skal ha universell
utforming og sånn, så må de bare brekke det til så det går.’’
Advokat Hjetland: ‘’Mmm.’’
41:34
Professor Kristoffersen: ‘’Og så blir det så bra at det liksom blir finalist til Statens byggeskikkpris; de
får det til, da.’’
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41:39
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Så … ja.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, men det var det. Da har ikke jeg flere spørsmål.’’
41:44
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei, hvis ikke det er noen spørsmål … ’’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg vil gjerne stille et spørsmål.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, ja.’’
41:50
Advokat Aursnes: ‘’Var det Ulsmåg skole du hadde vært og sett på, i forbindelse med den
prisutdelingen?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, stemmer.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja, og du sier den er kupert?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
42:01
Advokat Aursnes: ‘’Nå har ikke du vært på Eidsvoll, da. Eller [uoppfattelig] … ‘’
Professor Kristoffersen: ‘’Jeg har vært på Eidsvoll, men ikke akkurat der.’’
42:05
Advokat Aursnes: ‘’Men, utifra den informasjonen du har, da, har du noen idé om den er mer eller
mindre kupert enn … enn BU3?’’
42:14
Advokat Aursnes: ‘’Du kan se på et kart, da?’’
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42:17
Professor Kristoffersen: ‘’Altså, den … den … det er litt annen type landskap. Det er litt mere sånn
knausete, på en måte, på Ulsmåg der. Mens på Eidsvoll der, så er det liksom raviner og litt … litt
annen … ‘’
Advokat Aursnes: ‘’Ikke på BU3 er det raviner.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Nei, kanskje ikke.’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, BU3 er et jorde.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, OK. Ja, ved siden av.’’
42:39
Advokat Aursnes: ‘’Men hvordan gjør man det? Du har et jorde, hvordan gjør man det til
universelt … ?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, altså, det som ble gjort på Ulsmåg der, det var å terrassere landskapet
litt, så du får noen flate partier som trapper seg ned, og så … og så legger man inn en rampe, da, som
gjør at … at det går å komme seg ned hvis man er bevegelseshemma, med rullestol eller sånn.’’
42:59
Advokat Aursnes: ‘’Det høres ikke ut som rakettforskning det der, da?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Nei, det er ikke det.’’
43:02
Advokat Aursnes: ‘’Nei.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Det er ikke det, altså.’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, skal vi ta Geir?’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Eller altså, med … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: [Uoppfattelig]
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43:06
Professor Kristoffersen: ‘’Men, men … men med det er … det er jo selvfølgelig et arbeid å få det til å
bli skikkelig bra. Og det, det er et designarbeid. En god landskapsarkitekt får til de greiene der; det er
dét de jobber med.’’
43:18
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja.’’
43:24
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, takk, det … ‘’
43:26
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TRANSKRIPSJON:

Søvdes sakkyndige vitne nr. 1, NTNU-professor i arkitektur og planlegging
Geir Brendelands forklaring til Oslo tingrett torsdag den 15. april 2021

TRANSKRIBERT AV:

Advokat Knut Aursnes

DATO:

14. oktober 2022

Professor Brendeland vitnet fra klokken 15:28 til klokken 15:55 på tredje rettsdag, over videolink fra
et sykehus i Trondheim.
00:00
Advokat Aursnes: ‘’Ja Geir, nå har jo din kollega fortalt om arbeidet du har gjort, og så, så lenge helsa
holder, da, så vil jeg gjerne at du forteller den biten som din kollega ventelig ikke kunne vite om fordi
han ikke har vært på Eidsvoll, som du har da.’’
00:23
Professor Brendeland: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Men, kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn først, da. Kan vi få et halvt
minutt om din bakgrunn først?’’
00:32
Professor Geir Brendeland: ‘’Ja, altså, min bakgrunn er nokså lik Olav Kristoffersens. Vi driver firma
sammen og kjenner hverandre godt. Men, jeg har et spesialområde, og det er at jeg har gjennomført
flere masterkurs, altså med våre studenter, der vi har jobbet med skole og skoleproblematikk. Sånn at
jeg har et spesielt kjennskap til det.’’
Professor Geir Brendeland: ‘’Jeg kan også si at vi jobber nå med ny steinerskole i Haugesund. Og, som
Olav var inne på, vi har jobbet med en utredning, for Trondheim kommune, da i forbindelse med et
boligområde i Trondheim, der vi, altså Lund Vestre, der vi ble bedt om å utrede skoletomt. Så det er
litt av bakgrunnen, da.’’
01:20
Professor Geir Brendeland: ‘’Så vil jeg og si, at jeg kjente verken til Søvde, advokat Aursnes eller saken
på noen som helst måte, før da jeg fikk en telefon fra Aursnes. Og jeg tenkte det er litt vesentlig, for
det første han spurte var: ‘’’’Det er foreslått en skoletomt på 52,7 mål, hva tenker du når du hører
det?’’’’ Og da merka jeg at det sank litt i magen. Jeg tenkte ‘’’’Oi, det var et veldig høyt tall!’’’’ ‘’.
01:54
Professor Brendeland: ‘’Så det var min helt, sånn, umiddelbare reaksjon når jeg hørte det tallet, og
hørte at det var en skole. Jeg spurte da selvfølgelig: ‘’‘’Hvor stor er denne skolen?’’’’ Og … og prøvde å
få en … bedre bilde av det her, men det er i hvert fall på en måte grunnen til at jeg stusser over det
her, og … og ble også da nysgjerrig og … og stiller meg til disposisjon som ekspertvitne.
02:22
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Professor Brendeland: ‘’Jeg drar da til Eidsvoll. Jeg tenker at dette her må jeg se. Jeg må forstå hva
dette gjelder. Og se tomta. Og ikke minst: Se forholdet mellom tomt, stasjon, sentrum og litt av
bakgrunnen for konseptvalget til Kommunen, og hvordan en har gått fram, da, eller hva en har
tenkt.’’
02:49
Professor Brendeland: ‘’Olav Kristoffersen var inne på noe helt vesentlig i starten: Og det er dette
med selve utredningen, selve konseptvalget. Og, vi kjenner jo ikke … , eller, jeg kjenner ikke til alle
vurderingene som Kommunen har gjort, naturlig nok. Men, det er påfallende at, ca. to til tre hundre
meter fra det foreslått eksproprierte området, er et stort planområde som er ferdigregulert til
undervisningsformål. Jeg målte det, jeg skal ikke si at det er ett hundre prosent nøyaktig, men jeg
mener jeg målte dette til å være 118 mål. Og dette store området har da i dag videregående skole,
det har en ny ungdomsskole, og det har idrettsflater som er til dels nedslitt og, altså, hvor det er rett
og slett store flater som ikke er i bruk eller som kunne ha vært utnyttet bedre.’’
04:00
Professor Brendeland: ‘’Hvis en tenker at en skal lage en ny skole, så er også samdrift helt essensielt.
Et nytt skolebygg skal fungere fra sju om morgenen til elleve om kvelden. Aktiviteter, idrett og
transport er helt essensielle faktorer for å få til en god skole. Derfor ville det vært egentlig helt
naturlig, tenker jeg, å utrede først, muligheter for å samlokalisere skolen til et campusområde. Nå
finnes det da sikkert noen vurderinger som ligger til grunn for at en ikke vil det, men jeg stusser likevel
over at den falt ut såpass tidlig i prosessen, at den liksom ikke har blitt med i ihvertfall konsulentenes
evaluering, der de har vektet de ulike alternativene. Også fordi den er mer sentrumsnær, kobles
lettere mot jernbanestasjonen, og er på mange måter også da en veldig godt egnet skoletomt. Så det
er nå den første indikasjonen jeg fikk på at her er det gjort raske vurderinger, eller kanskje manglende
vurderinger – jeg ble i stuss.’’
05:30
Professor Brendeland: ‘’Så vil jeg kommentere, nå har Olav gått igjennom de ulike skolene som vi har
undersøkt, eller som jeg undersøkte. Først så prøvde jeg å gjøre uttømmende undersøkelse. Det jeg
forsøkte å gjøre var å bruke matrikkelen, altså på en måte eiendomsregisteret, og så prøvde jeg å se
om jeg kunne finne en måte å få ut data om tomter og skoler, sånn at vi hadde en uttømmende liste.
Med de ressursene jeg hadde, og tiden jeg hadde og … og kompetansen på data som jeg har, så
klarer jeg ikke å få hentet et datasett på den måten. Jeg rådførte meg med kollegaer som jobber
spesielt med fysisk planlegging, og de kunne heller ikke ha sett at dette her lett lar seg gjøre; det er
mulig, men det var vanskelig å gjennomføre.’’
06:30
Professor Brendeland: ‘’Da må jeg foreta et valg. Jeg tenker: ‘’’’OK, 52 mål, eller 53 mål nesten, da,
hvordan, hvor mye arealer bruker en, og da er det vesentlig for meg, på lignende skoler rundt
omkring i Norge, av det som kan betegnes som etablerte, veletablerte, kontor som jobber mye med
skoleproblematikk. Jeg har på en måte sikta meg inn mot den vanlige praksisen i Norge i dag, og jeg
har valgt vekk, som dere har vært inne på, de helt bysentrumsnære skolene. Jeg har tatt med noen litt
mindre, naturlig nok fordi at det er færre elever der, men jeg har tatt med en del land-skoler i Osloregionen. Altså som type Hamar og sånt, som … som er mindre skoler, og som har større arealbruk,
og det har jeg tatt med for referanse. Men, hovedvekten i datasettet er skoler i randkommuner til de
større norske byene: Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo.’’
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07:45
Advokat Aursnes: ‘’ Randkommuner til de store … hva kalte du de byene?’’
Professor Brendeland: ‘’Hva sa du nå?’’
Advokat Aursnes: ‘’Jeg hørte ikke det du sa. Randkommuner til de store … ?’’
Professor Brendeland: ‘’Ja, til større norske byer, da … eller ja, større norske byer.’’
08:00
Professor Brendeland: ‘’Med den tanke at Eidsvoll er i en sånn lignende situasjon. Det er en
randkommune til Oslogryta, kan du si, og vi forventer ganske stor befolkningsvekst fremover. Så jeg
prøvde å, egentlig, finne eksempler som har overføringsverdi, da. Og da bruker jeg min egen
kompetanse, og har på en måte kuratert dette utvalget på den måten. Jeg har ikke sensurert det på
noen som helst måte. Jeg har overhodet ikke funnet noen skoler som er i nærheten av arealbruken
som er foreslått på Tynsåk.’’
08:45
Professor Brendeland: ‘’Så jeg har tatt det jeg fant, og målt opp, personlig, ved hjelp av måleverktøy i
Finn eller ved hjelp av Kommunens reguleringsplaner. Jeg har gjort ganske grundig arbeid, det tok to
fulle dager å gå inn i denne problemstillingen og å prøve å bygge opp et datasett. Og, jeg var helt
åpen til det arbeidet, jeg visste ikke hva jeg ville finne. Og resultatet ser vi jo: Det er ingen norske …
nyere norske skoler, som jeg har klart å finne som er i nærheten av å foreslå … eller ha en arealbruk
for skoletomt, som det som er foreslått der på Eidsvoll. Så det er egentlig helt klart. Og det betyr også
at, den type arealbruk må jo komme fra et sted. Dette tallet, hvorfor det er nødvendig med så mye?’’
09:47
Professor Brendeland: ‘’Og det kan da skyldes at en har aktivt ønska å ha utrolig mye areal, eller, som
er da kanskje det vi prøver å … å antyde her, at det er gjort et manglende utredningsarbeide i
tidligfasen. Der en ikke har søkt å optimalisere løsningen, men egentlig har satt opp noen tall og
kommet opp med, og summert det, og kommet opp med et tilfeldig tall for en tomt, og ukritisk sendt
dem videre, da, til en tilbudskonkurranse, som nå pågår og som da vil føre til en reguleringsplan. Så
det er sånn jeg ser saken, da: At ved å ikke gjøre grundige analyser i tidligfasen, har man endt opp
med et for høyt tall for arealbehov på tomta. Så jeg tror kanskje det er mitt hovedpoeng da, eller mitt
hovedinntrykk, av denne saken som den framstår nå.’’
11:00
Professor Brendeland: ‘’Og tilslutt så vil jeg da tilføye, og det har Olav Kristofferson også vært inne
på, at dette, som profesjonell utøver så framstår dette da som en unnlatelse. Dette er noe som
forventes av oss som profesjonelle, når vi får en bestilling for å finne ut hvor mye areal trenger vi til
skolen, da vil en automatisk prøve å lage en optimal løsning. Det er på en måte i vår yrkesetikk. Og
det er noe som vi også er veldig nøye med å innstille i våre studenter. Og dette har med at vi
forvalter, på mange måter, fellesskapets verdier. Og det forventes av oss, fra fellesskapet, at vi gir
gode svar på disse spørsmålene. Det er vår troverdighet som fagfolk.’’
11:55
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12:05
Professor Brendeland: ‘’Da kan jeg godt svare på spørsmål. Eller er det noe det … noe ytterligere som
trengs å utdypes, eller …?’’
Advokat Aursnes: ‘’Nei, jeg tror … tror vel egentlig ikke det. Ja, det måtte være hvis det er noe du tror
du burde forklare deg om, som du ikke har tatt med, da? Jeg tenker at du har opplyst … dere har
opplyst spørsmålet nå.’’
12:50
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Er det noen spørsmål fra deg, Hjetland?’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, bare ett og med mulighet for ett oppfølgingsspørsmål. Hører du meg
Brendeland?’’
Advokat Aursnes: ‘’Høytaler? Mikrofon?’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, jeg er ikke koblet til det systemet der, så … det virker som … ‘’
13:07
Professor Olav Kristoffersen: ‘’Der frøys han, ja.’’
13:40
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Jeg vet ikke om vi kunne bare sendt en SMS og hørt om han kunne ha
ringt inn på nytt, kanskje?’’
Professor Olav Kristoffersen: ‘’Kanskje vi kunne bare ringe?’’
Advokat Aursnes: ‘’OK, ja.’’
Professor Olav Kristoffersen (ringer): ‘’Telefonsvarer. Da er telefonen død.’’
Advokat Aursnes: ‘’Telefonsvarer, for han bruker linje for å komme på igjen.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Professor Kristoffersen: ‘’Men da er telefonen … for SMS går ikke igjennom heller, jeg vet ikke hva det
er.’’
15:04
Professor Brendeland: ‘’Hallo!’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Hei, du falt ut litt, men nå hører vi deg godt igjen. Det var et eller annet
… ‘’
Professor Brendeland: ‘’Ja, beklager, det var helt banalt, jeg ble tom for batteri.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja, nettopp. Men da … Statens advokat hadde et par spørsmål.’’
Professor Brendeland: ‘’Ja.’’
15:17
Advokat Hjetland: ‘’Ja, hører du meg nå, Brendeland?’’
Professor Brendeland: ‘’Jeg hører deg, men litt dårlig, men bare snakk, ja.’’
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Advokat Hjetland: ‘’Jeg skal snakke … jeg kan sette på mikrofonen, selv om det er ikke sikkert det
hjelper noe særlig, men jeg står, jeg er bak et plexiglass, så det stopper jo lyden.’’
Professor Brendeland: ‘’Ja. Nei, jeg tror det skal gå bra.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, da du kikket på disse ulike skolene rundt om i landet, for å finne
sammenlignbare skoler, kikket du på noen skoler i Eidsvoll kommune?’’
15:45
Professor Brendeland: ‘’Nei, jeg har ikke kikket på noen skoler i Eidsvoll kommune, nei.’’
Advokat Hjetland: ‘’Nei. Har du sett … er du kjent med noen skoler i Eidsvoll kommune utover da det
arbeidet du har gjort?’’
Professor Brendeland: ‘’Nei, ikke spesifikt, nei, fordi jeg lette etter nyere skoler da.’’
Advokat Hjetland: ‘’Ja, og nyere skoler, hvor langt tilbake gikk du da?’’
Professor Brendeland: ‘’Altså, jeg vil ikke … jeg vil ikke si at det var sånn helt systematisk, men jeg
prøvde jo å finne fra det siste tiåret, da, kan du si. Og aller helst nyere enn det, da. Så jeg tok …
speidte ganske bredt, og prøvde å ta det jeg fant, på en måte.’’
16:28
Advokat Hjetland: ‘’Ja. Har har du sett på dokumentene i plansaken? I … i denne saken her? Altså
plansaken for reguleringen?’’
Professor Brendeland: ‘’Det er jo ganske mye dokumenter, og jeg kan ikke si at jeg har sett på
absolutt alt, men jeg har prøvd å sette meg inn i saken. Og jeg har sett på utredningsarbeidet, altså
selve vektingen av de ulike konseptene.’’
17:00
Advokat Hjetland: ‘’Ja, har du … har du sett på dette dokumentet fra Asplan Viak fra 2016?’’
Professor Brendeland: ‘’Det mener jeg å ha sett over, ja. Men, ja … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Ja.’’
Professor Brendeland: ‘’Det er jo et stort grunnlagsmateriale, så jeg har ikke gått inn på absolutt alle
dokumenter. Så det er litt … ‘’
Advokat Hjetland: ‘’Nei, du har ikke gjort noen vurdering, noen, på en måte, faglig overprøving, altså,
din … din kollega Kristoffersen satte Kommunens arbeid, tror jeg, til … til stryk hvis ikke de hadde
vurdert andre alternativer, men du har ikke gjort noe slik evaluering av Asplan Viaks
arealbehovsvurdering som ligger i plansaken?’’
17:46
Professor Brendeland: ‘’Jeg har registrert at de valgte jo da å bruke en skole, altså Bondi skole i Asker,
og klippet den inn på tomten. Så, det … det jeg registrerer er at utredningsarbeidet virker ganske sånn
… skissemessig, da, kan vi si. Det er naturlig å prøve mange flere varianter, og å prøve ulike varianter
før mann sier ‘’’’sånn er lurt’’’’ og ‘’’’dette er arealet’’’’. Så … så mitt inntrykk av det jeg har sett av
arbeidet, er at det har gått litt raskt, da, og at det ikke er prøvd nok ulike varianter.’’
18:35
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Advokat Hjetland: ‘’Kan du erindre om de har brukt flere enn bare Bondi skole som … i tegningene
sine?’’
18:44
Professor Brendeland: ‘’Jeg har ikke sett noen andre skoler, men jeg har sett Bondi skole, og den har
vi jo da også tatt med i datasettet, som dere ser. Og, referanseskolen da, som har blitt brukt for
dimensjoneringen, slik jeg forsto det, har jo da i virkeligheten, i Asker, en tomt som er halvparten så
stor.’’
19:05
Advokat Hjetland: ‘’Er … er Langseth skole et … et skolenavn som er kjent for deg gjennom
gjennomgangen av … av plandokumentene?’’
Professor Brendeland: ‘’Nei, det … det tror jeg ikke du skal si, nei.’’
Advokat Hjetland: ‘’Nei. Takk. Da har ikke jeg flere spørsmål, Brendeland. Takk for tiden din.’’
Professor Brendeland: ‘’Ja, takk.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Oppfølgingsspørsmål?’’
Advokat Aursnes: ‘’Hvis ingen kommer meg i forkjøpet, så … ‘’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Ja.’’
19:33
Advokat Aursnes: ‘’Det eksempelet med Bondi skole satt på Tønsaker, det er jo Asplan Viak som har
gjort det.’’
Professor Brendeland: ‘’Ja.’’
Advokat Aursnes: ‘’Altså, Asplan Viak, det var det da. Ikke sant – det var Bondi. Kan ikke du fortelle
om Bondi? Bondi ute i virkeligheten, hvordan ser den ut?’’
19:50
Professor Brendeland: ‘’Nei, altså, nå … nå har jeg ikke vært i Asker, men det er en skole med en
flerbrukshall, som ligger i utkanten av et villaområde, som vi ser det. Altså en litt lignende situasjon,
da. Og så ser jeg at det på ene siden av Bondi skole er da skog, friområde. Men selve skoleområdet er
jo da vesentlig mye mer kompakt. I datasettet så det vel … 21 mål … eller 22 mål?’’
Advokat Aursnes: ‘’Det høres kjent ut.’’
Professor Brendeland: ‘’Det tallet kan jeg finne … ’’
Professor Kristoffersen: ‘’Ja, det … det stemmer, 21 mål.’’
Professor Brendeland: ‘’Nettopp. Ja, det er 20 og et halvt mål tomt.’’
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20:40
Professor Brendeland: ‘’Nå er det jo sånn med dette datasettet, det … det kan jeg jo tilføye: Når … når
vi … kall det … så må vi på en måte zoome litt ut og se de generelle trendene her, da. Og disse
generelle trendene er jo at det er, samtlige skoler jeg har klart å finne, vesentlig lavere arealbehov.
Og, det betyr at det selvfølgelig er fullt mulig å ha litt individuelle variasjoner, at det kjøres fem mål
der eller seks mål der, det er ikke det det er spørsmål om. Her er det liksom én vesentlig trend, på en
måte. Og det … det jeg vil si, da, er jo at veldig mange av de skolene vi ser, de har halvparten, kanskje,
av det foreslåtte arealet som er … som er foreslått på Tønsaker.’’
21:32
Professor Brendeland: ‘’Så … så det … det er liksom ganske langt fra. Og, fem-seks mål er veldig
veldig store arealer, det er også veldig viktig å huske på. At det … det er ikke snakk om en liten
hageflekk, det er snakk om svære fotballbaner. Så … så det er noe med også, at 53 mål, kontra 30
mål, er veldig veldig stor forskjell. Det betyr også en sånn ting som at, hvis avgrensningen til tomta
hadde vært flytta med to meter, så ville det ha slått ut ganske vesentlig på arealregnskapet. Og det er
sånne typer vurderinger som jeg da lurer på om dette har vært gjort, da, på en måte. Om man har
kalibrert det her og gjort så godt som en kunne?’’
22:30
Advokat Aursnes: ‘’Takk. Ja … . Jeg har ikke flere spørsmål.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Nei. Nei, da har vi fått svar på de spørsmålene vi hadde til deg
Brendeland, så får du ha takk for at du kunne forklare deg for retten i dag.’’
Brendeland: ‘’Ja, fint, ja.’’
Dommerfullmektig Aakrann: ‘’Ha det godt!’’
22:55
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