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Lekerøya: Ifølge byggherre Eigil Stray Spetalen bor fire nordmenn og åtte litauere på hytteanlegget hans i Risør. Risør
kommune opplyser at det ikke er gitt noen brukstillatelse til verken bygninger eller vann- og kloakkanlegg. Arbeidstilsynet
karakteriserte nylig forholdene som «det nærmeste en kan komme en moderne slaveleir». Foto: Stein Harald Øigård

- Ulovlig å bo på hytteanlegget
Risør kommune har ikke gitt brukstillatelse til noe bygg på Spetalens tomt på Lekerøya.
Det betyr at det er ulovlig å bo der, ifølge plan- og byggesaksleder Heidi Rødven i
kommunen.
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boforhold: Da Arbeidstilsynet var på Lekerøya, dokumenterte de med bilder at arbeiderne sov og spiste på samme rom, og at fire
køyer per rom var i bruk.

Eigil Stray Spetalen har fått byggetillatelse, men ikke brukstillatelse til
noe bygg på hytteanlegget på Lekerøya. Det er ifølge Heidi Rødven
ikke gitt ferdigattest for vann og avløp, og ingen form for godkjenning av
boforholdene for dem som jobber på Lekerøya.
- Vi har ikke fått noen anmodning om midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest, og kjente ikke til at det bor noen der ute. sier Heidi Rødven.
- Men det sto i avisene at Arbeidstilsynet reagerte på boforholdene der i
fjor?
- Ja, på den måten kan du si at vi kjenner til det - gjennom avisene. Og
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vi burde nok ha tatt en befaring allerede den gangen . Når vi ikke gjorde
det, skyldes det stort arbeidspress. Men vi tenkte vel ikke over at det
faktisk bodde folk der. I etterpåklokskapens lys, burde vi nok ha
dobbeltsjekket del, sier hun .

Befaring i dag
Arbeidstilsynet og kommunen ble i går enige om å reise ut dit sammen i
dag.
Rødven opplyser at kommunale tilsyn skal varsles i god tid, men at det
ikke er noe i veien for uanmeldte befaringer.
Byggherre Eigil Stray Spetalen bekrefter at det bor fire nordmenn og
åtte litauere på hyttebygget nå. Om det er andre eller tredje året det har
bodd folk der, er han mer usikker på . Da Fellesforbundet og
Arbeidstilsynet var på befaring der 18. juni i fjor, bodde fire litauere der.
- Jeg var der ute mandag, og er enig med Arbeidstilsynet at
boforholdene Ikke var bra. Jeg burde ha sjekket bedre at forholdene er
etter forskriftene, Jeg har sørget for toalett, vaskemaskin , dusj og eller
det man trenger for å ha det greit. Men det er omtrent som å låne et hus
til en gjeng tenåringer, når det gjelder renhold. Jeg har tenkt at det går
en grense for hvor langt inn i deres privatliv jeg skal gå , sier Spetalen .

Fire på ett rom
Han opplyser at nordmenn og litauere bor under samme forhold,
Litauerne skal ifølge han ha tre rom til disposisjon , men velger å sove
på to av dem.
- Nordmennene sover to-tre på ett rom, sier han , men lover at
arbeiderne skal få flere soverom snarest.
- Risør kommune opplyser at de ikke har gitt noen godkjenning til noe
bosted der ute?
- Dette er nytt for meg . Jeg er amatør på dette, og regelverket er
komplisert. Jeg har ansatt en mann der ene og alene for å passe på at
alt som har med HMS og regelverk å gjøre blir ivaretatt. Jeg må snakke
med ham , sier Spetalen ,
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