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Tillegg 

til 

Tønsberg Tingrett i stevningen mot 

Olav Skuggedal 

 

Etter forespørsel fra tingrettsdommer Ketil Folkvord Aune Sondresen, den16.juli 2018, har det blitt 

laget en liten klargjøring i faktiske og rettslige forhold.  

Faktiske forhold: 

Det må nevnes at dette med inhabilitet til forliksrådets leder i Tønsberg, varaordfører i Bent 

Moldvær, som også er kommunens representant fortsatt er et viktig moment i stevningen. 

Det er avgjørende viktig å avklare Tønsberg kommune og Olav Skuggedal, både daglig leder og 

innehaver i firmaet Haakon Skuggedal, sitt forhold til hverandre i denne saken. 

Dette særs viktig i den betydning at Olav Skuggedal har vist liten interesse og nærmest nektet å møte 

undertegnede til forhandlinger om problemstillingen som har oppstått. 

Olav Skuggedal og hans firma hadde driftsinntekter på over 70 millioner kroner i året 2017. Tønsberg 

kommune benytter firmaet til flere store oppdrag. 

Oppdraget til Olav Skuggedal gikk ut på å ha kontakt med Tønsberg kommune på flere måter og 

deretter grave ned de strømkablene som hang i luftene. Dette oppdraget klarte ikke Skuggedal å 

gjennomføre på en tilfredsstillende måte. Det ble hengende en strømkabel igjen tilhørende Tønsberg 



 

kommune. I tillegg ble gaten asfaltert igjen mot oss naboenes vilje, og på toppen av dette ble denne 

asfaltering fakturert oss. SE mer utdypende i tidligere bilag. 

Allerede tidligere før oppdraget med Skuggedal hadde undertegnede vært i møte med Tønsberg 

kommune angående de samme strømkablene som synes helsefarlig. Dette på vinteren i 2016 hvor 

kommunaldirektør for helse og omsorg og kommuneoverlegen ikke ville ta noe offentlig ansvar, men 

heller rådet meg til å flytte fra hjemmet mitt. Magnetfeltet inne i min bolig var 6 ganger høyere enn 

tiltaksgrensen for barnehager og skoler i kommunen. Vi som bodde der fikk mange ulike sykdommer. 

Magnetfeltet ble målt av EMF Consult og det ble laget en utfyllende rapport som forklarte 

situasjonen. Denne tiltaksgrensen er satt til 400 nano/Tesla fordi det er vist en overhyppighet for 

leukemi blant barn over denne grensen(Statens Strålevern), inne i min leilighet var det 2400 

nano/Tesla. 

På grunn av denne inhabiliteten til kommunen og da også varaordfører Moldvær er det da rimelig 

også å stille tvil til Olav Skuggedal sin forhandlingsnekt til våre i felles utfordringer. Gaten var asfaltert 

igjen mot vår vilje og en strøm ledning hang fortsatt igjen i luften. Dette var Tønsberg kommune sin 

ledning. Det var også andre forhold. Det er helt opplagt at dette er utfordringer som må kunne 

diskuteres for så å kunne komme til enighet.  

Det har ikke vært noe uvilje fra vår side om å gjøre opp for oss, halvparten av det totale beløpet er 

allerede innbetalt til firmaet. Undertegnede har etter avtale med nabo, Rolf Bårnes, tatt på seg 

oppdraget med å forsøke å komme til enighet om det uteblitte arbeidet og den påfølgende uriktige 

faktureringen. For å få til dette ba vi Skuggedal dele fakturaen i 2 deler, en til min nabo og en til 

undertegnede. Det er denne fakturaen som står i mitt navn vi nå er uenig om. 

Som det står i vedleggene mine ble arbeidet gjort på kortere tid da det var svært enkle grave forhold 

da det var gravd der for kort tid siden. Det var frostfrie masser over et nytt vannsystem i gaten. “Det 

var som å grave i smør” sa han som kjørte gravemaskinen. Det behøvde altså ikke vært brukt tining 

før graving. Alt dette var det heller ikke gjort fratrekk for på faktura. Isteden ønsket Skuggedal 

dobbelt betalt for sitt administrasjons-arbeid opp mot kommunen.  

Etter dommen i forliksrådet har undertegnede igjen forsøkt flere ganger å få til møte og en løsning på 

vår uenighet sist i juni 2018. Uten å lykkes, har fått noen få ord med Skuggedal på telefon, men han 

ønsker tydeligvis ikke å komme til en enighet, så derfor går saken nå videre til Tønsberg Tingrett. 

Til slutt må det også nevnes at Kommunaldirektør for Teknisk i Tønsberg Jan Eide og Olav Skuggedal 

sitt firma gjennomførte asfalteringen med politi tilstede slik at undertegnede ikke skulle kunne 

hindre arbeidet. 

Mer utfyllende informasjon ligger i vedleggene til saken. 

 

 

 

 



 

 

Rettslig grunnlag: 

Saken gjelder uberettiget krav etter ufullstendig utført oppdrag. 

 

 

En strømledning henger fortsatt i luften 

 

 

 



 

Faktura til nabo Rolf Bårnes på hele beløpet 21-03-2017. Halvparten er betalt. 



 

Mail 4.april 2017 Om hvorfor den siste ledningen ikke var gravd ned. 

 

 

 

Avis-artikkel Tønsberg Blad om at 

Tønsberg kommune bør betale hele 

utbedringen. 27.april 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asfaltert selv om vi, naboene, ikke ønsket det, da vi ønsket siste ledning ned i bakken først. Den 

delen til høyre er ny asfaltert. 

 

 

Undertegnede gjorde et sterkt forsøk på å stanse kommunen og Skuggedal: 

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/vei/odd-erik-provde-stanse-dem-men-her-
asfalterer-de-foran-huset-hans/s/5-76-534242  

Odd-Erik prøvde stanse dem, men her 
asfalterer de foran huset hans 

 

DET BLE ASFALT: Til store protester fra Odd-Erik Helgesen, ble gaten i dag asfaltert 
Foto: Per Gilding 

 Av Erik Wold Aunemo og Per Gilding 

Publisert:10. mai 2017, kl. 09:05 
Artikkelen er over 1 år gammel 
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I går ble han truet med bot fra politiet for å ikke flytte seg da asfaltmaskinene kom. I 
dag ble asfalteringen fullført. 

 
Tidligere i vår skrev Tønsbergs Blad om Odd-Erik Helgesen og hans ønske 
om åfå gravd ned strømledningen utenfor huset, fordi han mener han ble 
syk av å bo der. 

Både kommunen og entreprenørene møtte kraftig motstand fra Odd-
Erik da de i går skulle asfaltere gaten etter gravearbeidet. 

 

ASFALTERING: Odd Erik Helgesen (til venstre) er ikke fornøyd og hadde 
stilt seg i veien da entreprenørfirmaet kom tirsdag. Da ringte 
entreprenørfirmaet til politiet for assistanse. Foto: Maiken Alm 

– Nå er maskinene her igjen. De står klare utenfor her 

– Hva gjør du i dag? 

– Jeg har jo fått beskjed om å flytte meg, så jeg får jo følge det. Men vi 
får se hva som skjer utover her, sier han til tb.no rett før klokken 09. 

https://www.tb.no/nyheter/helse/alternativ-medisin/odd-erik-gravde-ned-stromledningen-utenfor-huset-fordi-han-mener-han-ble-syk-na-krever-han-at-kommunen-betaler/s/5-76-495275
https://www.tb.no/nyheter/helse/alternativ-medisin/odd-erik-gravde-ned-stromledningen-utenfor-huset-fordi-han-mener-han-ble-syk-na-krever-han-at-kommunen-betaler/s/5-76-495275
https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/bygg-og-anlegg/odd-erik-fikk-forelegg-av-politiet-da-han-nektet-a-flytte-seg-jeg-legger-meg-pa-grusen-hvis-de-begynner-a-asfaltere/s/5-76-533771
https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/bygg-og-anlegg/odd-erik-fikk-forelegg-av-politiet-da-han-nektet-a-flytte-seg-jeg-legger-meg-pa-grusen-hvis-de-begynner-a-asfaltere/s/5-76-533771


 

 

UENIG: Odd-Erik Helgesen vil ikke tillate asfaltering utenfor huset sitt. Han 
mener gravearbeidet ikke er ferdig. Foto: Maiken Alm 

 
 Maskinene venter nå på et lastebillass med asfalt. Helgesen sier han ikke 
skal hindre arbeidet: 

 

MASKINENE PÅ PLASS: Odd-Erik Helgesen fortviler. Foto: Per Gilding 

– Jeg kommer ikke til å legge meg ned, men jeg aksepterer heller ikke 
å betale for dette 



 

– Det er underlig at ikke de kan vente 15 dager med asfalteringen for å få 
diskutert dette med kommunen, sier han. 

Rett før klokken ti satte asfaltarbeiderne i gang. Helgesen sier at 
asfaltarbeiderne forstår saken, og han har ikke noe i mot dem: 

– De gjør jo bare jobben sin. Lite jeg få gjort nå, jeg har jo fått klar beskjed 
av politiet, sier han. 

 

 

Det kan være ønskelig å føre den som utførte gravingen for Skuggedal som 

vitne i saken. 

Samt varaordfører og leder av forliksrådets som vitne i forhold til Skuggedal 

rolle i forhold til Tønsberg kommune i denne saken og ellers. 

 

Påstanden er fortsatt slik som den fremkommer i den forenklede stevningen 

som var levert. 4.mai 2018. 

 

 

 

Odd-Erik Helgesen 

 


