Saksøkt for uttalelse om oppkast - Nyheter - Agderposten

Min side

Bolig

Nyh et.er

Innhold

Trafikk

Side 1 av 3

Fra retten

Politilogg

Norge og verden

Arendalsuka

Valg

Kundesenter

Velk ornrnen

THOR AG E CHRISTIANS EN

eAvis

Sideblikk

Logg ut

Au s t-Agder rundt

Illeluktende kjøkken: Her er krabbene og annet rot på kjøkkenet til de litauiske arbeiderne på Lekerøya, slik Arbeidstilsynet
avbildet og dokumenterte det 14. oktober 2011. Nå sitter tilsynsinspektøren i retten blant annet for en uttalelse om at lukten
var til å kaste opp av.

Saksøkt for uttalelse om oppkast
Her er det illeluktende kjøkkenet (bildet) som fikk tilsynsinspektøren til å innrømme at
han måtte ut for ikke å kaste opp. Nå slåss Alf Helgeland mot denne og 14 andre
uttalelser som investor Eigil Stray Spetalen mener er ærekrenkende.
AV: PAL YNGVE BERG
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Mangemillionæren fra
Sandefjord har saksøkt
overingeniøren i
Arbeidstilsynet for
ærekrenkelser i forbindelse
med et uanmeldt tilsyn på
feriestedet hans på Lekerøya
utenfor Risør 14. oktober
2011 .
I går barket de to sammen i
Kristiansand tingrett. Spetalen
føler seg uthengt, og har lagt
ned påstand om at Helgeland
må dømmes til å betale ham
oppreisning basert på rettens
skjønn .
Slåss i retten: Arbeidstilsyns-inspektør Alf Helgeland kjemper mot 15 påståtte ærekrenkende uttalelser.
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Aller mest har Spetalen reagert på tilsynsinspektørens uttalelser til
Agderposten dagen etter tilsynet. Da ble Helgeland blant annet sitert på

Byggebråket på Lekerøya

at forholdene de litauiske arbeiderne bodde og arbeidet under var det

Investor Eigil Stray Spetalen kjøpte eiendommen på Lekerøya
utenfor Risør for 10 millioner I 2007. Den omfatter Ånon Kittelsens
båtbyggeri , samt Lillebom dampsag .

nærmeste man kom en moderne slaveleir.
- Lukten var så ille at vi måtte ut for ikke å kaste opp , uttalte Helgeland ,
Arbeidstilsynet ba politiet iverksette etteliorskning , og deretter vurdere

Spetalen har de to siste årene reist et hovedbygg og et båthus på
stedet, samt restaurert eksisterende bygg.

om det var grunnlag for strafferettslig reaksjon etter byggherreforskriften
og arbeidsmiljøloven.

LES OGSÅ: Kaller Lekerøya for slaveleir
LES OGSÅ: Anmeldes for sosial dumping

Avhørt i nær 4 timer

Arbeidstilsynet aksjonerte 14. oktober i 2011 mot Eigil Stray
Spetalens skjærgårdsperle.
Tilsynet gikk hardt ut og kalte arbeidsforholdene på feriestedet for
noe av det groveste de hadde sett.
Spetalen har kategorisk avvist anklagene. Byggherren ble
politianmeldt. Fikk et forelegg på 200.000 kroner. Deretter ble sak
og forelegg henlagt.

«Arbeidstilsynet anser bruddene i byggherreforskriften som grovt
uaktsomt , fordi byggherren i forkant skulle ha planlagt og risikovurdert
prosjektet», skrevtilsynsleder og jurist i Arbeidstilsynet til politiet 21 .
desember for to år siden.

Spetalen saksøkte inspektør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet for
ærekrenkende uttalelser. Rettssaken pågår nå i Kristiansand
tingrett.

Spetalen ble innkalt til avhør 22. mars 2012. Avhøret varte i nærmere
fire timer. Dette resulterte i at han ble ilagt et forelegg på 200.000
kroner.

LES OGSÅ: Ga innvestor 200.000 i byggebot
Så gjorde politiet helomvending . Kjempeforelegge! ble skrotet, og saken
ble henlagt som intet straffbart bevist. Angivelig fordi tilsyn og politi ikke
hadde fått med seg en fersk forskriftsendring .
- Det er forskjell på de plikter man har som byggherre som profesjonell
og vanlig forbruker. Politiet leste ikke forskriften, Man hadde ikke
hjemmel til det man hadde meddelt Spetalen, forklarte hans
prosessfullmektig, advokat Ola Haugen, i retten i går.
Arbeidstilsynet ba Spetalen og håndverksfirmaet med de litauiske
ansatte, Norlitalda UAB, utbedre sju forhold, Påleggene ble ordnet opp

- Tilsynet har ikke opptrådt i overensstemmelse med offentlig
myndighetsutøvelse ved å henge ut en enkeltperson . De har brukt store
ord og kritisert mye. Det som står igjen er veldig begrenset. fortsatte
advokaten.

Boforholdene var
standardmessige. Helt OK.
Men fotografiene lyver jo ikke
' erkjente
' at det ikke så pent ut på kjøkkenet på Lekerøya, men
Han
påpekte at man jo ikke kan pålegge voksne mennesker ordensregler.
- Boforholdene var standardmessige. Helt OK. Men fotografiene lyver jo
ikke. Ute på øya var det uryddig . Man hadde mye greier stående på
kjøkkenbenken. Det lå krabber der. De ansatte var ikke lykkelige for at
det så sånn ut. Det ble vasket og ryddet. Etter kort tid var det i orden , sa
Haugen,

Føler seg feilsitert
Nå sitter privatpersonen Helgeland i retten som saksøkt for 15 uttalelser
han kom med i kraft av å være ansatt i Arbeidstilsynet. Dersom han
dømmes for grove beskyldninger og forhånelser mot Spetalen, risikerer
han å måtte punge ut av egen lomme til oppreisning og
saksomkostninger.
Selv om tilsynsinspektøren føler seg feilsitert av Agderposten på
slaveleir-karakteristikken , firte ikke prosessfullmektigen hans en tomme
da det kom til omtalen av forho ldene som møtte Helgeland i Ri sørskjærgården .

Slik forholdene var på
ytringstidspunktet, var det
forsvarlig dekning for faktum i
uttalelsene
' '
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Advokat Kyrre Eggen argumenterte for at ytringsfriheten gir vide
rammer for verdivurderinger og karakteristikker, og at de er spesielt vide
når ytringene omhandler kritikkverdige forhold og er av allmenn
interesse. Han mener Helgeland har uttalt seg saklig om de faktiske
forholdene.
- Slik forholdene var på ytringstidspunktet, var det forsvarlig dekning for
faktum i uttalelsene. Ytringene var ikke rettet mot Spetalen, men
forholdene på arbeidsplassen og i Norlitalda, understreket advokat
Eggen .
Eigil Stray Spetalen vill e verken uttale seg eller la seg avbilde i
Kristiansand tingrett i går. Han viste i stedet til sin partsforklaring
klokken 09.00 i dag.
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