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Trafikk Fra retten Politilogg Norge og verden Arendalsuka Valg Aust-Agder rundt 

Velkommen 
TH OR ÅGE CHRISTIANSEN Logg ut 

Bildet er fra Arbeidstilsynets befaring i fjor høsl Arbeidsfolka på bildet har ingenting å gjøre med selskapet som leier ut 
litauisk arbeidskraft, Norlitalda UAB. (ARKIVFOTO: ERIK HOLAND) 

Ga investor 200.000 i bygge-bot 
Investor og utbygger Eigil Stray Spetalen har fått 200.000 kroner i forelegg for det 
politiet mener er ulovlige og farlige boforhold på skjærgårdsperlen Lekerøya utenfor 
Risør. 

AV: ?AL YNGVE BERG 

PUBUSCRT 17.08.2012 09:34-

SIST OPPDATERT 17.08.2012 09"52 

Ifølge politiadvokat Unni Guidberg har Spetalen brutt både arbeidsmiljøloven og 

byggherreforskriften, Nå har han fått frist til 15. september med å godta forelegget. 

- Det har vært mangler ved innkvarteringen. Arbeiderne bodde i bygninger som kommunen ikke hadde godkjent, og som blant annet ikke hadde brannsikring. Dette er omstendigheter 
som trekker alvorligheten veldig opp, Vi har jo hatt tilfeller der utenlandske arbeidere har bodd på ikke-godkjente arbeidsplasser og som har endt i tragiske branner, sier politiadY"okøteri 
til Agderposten, 

Brannfelle 
Eigil Stray Spetalen, bror til den mer kjente investoren Øystein Stray Spetalen, restaurerer 

og bygger ut gamle ♦ non Kittelsens båtbyggeri på Lekerøya. Han har leid inn litauiske 

håndverkere gjennom selskapet Norlitalda UAB. 

Saken eksploderte i mediene i oktober i fjor etter at Arbeidstilsynet hadde vært på 

inspeksjon Tilsynet konkluderte med at de hadde avdekket sosial dumping og 

boligforhold som var rene brannfellen. 

Tilsynet tok i bruk en karakteristikk som slaveleir innledningsvis for å beskrive de grove 

funnene Spetalen ble deretter politianmeldt. 
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Investoren fra Sandefjord er opprørt over tilsynets fremferd og politiets reaksjon. Han 

opplyser t il Agderposten at han neppe kommer til å akseptere forelegget på 200.000 

kroner. 

- Helt vanvittig 
- Dette er helt vanvittig . Politiet har ikke gjort noen egenvurdering, men 

basert seg på Arbeidstilsynet påstander som ikke har rot i virkeligheten, 

sier han. 

Eigil Stray Spetalen mener hele saken er sterkt overdrevet. Spesielt 

slaveleir-karakteristikken blåser han av. 

- Jeg kan ikke se at de har noen hjemmel til å dømme meg. Politiet har 

en svak sak, konkluderer han . 

Arbeidstilsynets overingeniør Alf Helgeland kjenner seg ikke igjen i 

Spetalens beskrivelse av hva som er skjedd . Han føler tvert imot at det 

har vært en ryddig prosess. 

- Vi har vært på tilsyn og begrunnet vår innstilling til politiet. Vi har også 

oversendt noe av materiellet som viser alvorlighetsgraden. Dersom han 

føler seg urettmessig behandlet, regner jeg med at han tar kontakt med 

oss. Det er bedre å snakke direkte med oss enn gjennom offentligheten, 

Utover dette har jeg ingen kommentar til Spetalen-kritikken, sier 

overingeniør Alf Helgeland. 

Les mer i papirutgaven . 
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