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Andre uke på rad med
over 100 smittede
Forrige uke ble det 
registrert 143 koro-
natilfeller i Asker 
og Bærum. Dermed 
har det vært to uker 
på rad med over 
100 registrerte 
smittede.

Koronavirus
aNicolai Landmark
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To uker på rad har det nå blitt registrert over 100 smittede – sist det skjedde var i begynnelsen av mai.b
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– Omtrent halvparten av de 
smittede i Bærum er knyttet til 
reising forteller kommuneover-
lege Frantz Leonard Nilsen.

b

Nilsen.
I tillegg er 45 prosent av de

smittede enten fullvaksinerte eller
definert som beskyttet. Samtidig
er det få som blir alvorlig syke,
noe som tilsier at vaksineringen
fungerer.

Det er dog fremdeles de yngste
som blir smittet.

– 45 av 159 smittetilfeller de
siste to ukene er i aldersgruppen
20–29 år, forteller Nilsen.

Så langt i august har det vært
261 bekreftede smittetilfeller –
noe som er mer enn totalen for
hele juni, som var på 241.

I forhold til august i fjor har
årets sensommermåned sett fem

kommunene i rute. Asker har nes-
ten 89 prosent dekningsgrad for
dose 1, mens Bærum nylig pas-
serte 90 prosent viser tall fra

Folkehelseinstituttet.

nl@budstikka.noa

I uke 32 ble det registrert 85 smit-
tede i Bærum og 58 i Asker. Både
onsdag og lørdag ble det registrert
28 smittetilfeller i de to kommu-
nene til sammen.

Det er tre måneder siden sist
det ble registrert over 100 smit-
tede to uker på rad i våre to kom-
muner – sist var i begynnelsen av
mai, da totalen for uke 18 og 19 lå
på henholdsvis 103 og 100 smitte-
tilfeller.

Mandag 16. august opplyser
kommunene at det har kommet
13 nye koronasmittede gjennom
helgen – 11 i Bærum og to i Asker.

De yngre som smittes
– Vi ser fremdeles at de aller fleste
smittetilfellene er relatert til rei-
sing. 32 prosent er smittet etter
utenlandsopphold, og sammen
med de som er smittet av de rei-
sende utgjør reiserelatert smitte
omtrent halvparten, utdyper kom-
muneoverlege Frantz Leonard

ganger så mye smitte. Det ble
registrert 50 smittetilfeller i
august 2020.

På vaksinefronten er begge

Fikk bot og beslaglagt våpen:
– Uforsvarlig håndtering, sier advokat
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Bærums-mannen er ikke enig i dommen som ble avsagt i Tingretten 

i Sandvika, og har ifølge advokaten anket den.
b

Mannen i 50-årene fra Bærum ble dømt for 
brudd på våpenloven, men mener dommen er 
feil og et resultat av at han ikke fikk forklart seg.

var lovlig stevnet og at han har
uteblitt uten at det er opplyst eller
sannsynliggjort gyldig forfall, for-
klarer Berggrav Løken.

– Retten hadde ingen opplys-
ninger om at han ikke kunne
møte, og saken ble håndtert på
helt ordinært vis, legger hun til.

kli@budstikka.noa

Håkon Danielsen.

– Håndtert på ordinært vis
Bærums-mannen forteller via sin
advokat at han har anket dom-
men. Tingrettsdommer Kathrine
Berggrav Løken mener saken ikke
er uforsvarlig håndtert.

– Retten har vurdert det som at
vilkårene i paragraf 281 i straffe-
prosessloven er oppfylt, at tiltalte
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Advokat Håkon Danielsen for-
teller at mannen har anket dom-
men. – Hele dommen preges av 
uforsvarlig håndtering når saken 
fremmes uten at han har fått 
være til stede og gitt sin forkla-
ring, sier Danielsen.

b

Også buen mener mannen at
han bør få tilbake.

– Han sier at dette er en sports-
bue, og at han er medlem av et
bueskytterforbund i forbindelse
med utøvelse av sporten. At retten
mener det ikke er snakk om et
aktverdig formål, skyldes at han
ikke har fått forklart seg, fastslår

– Han synes dommen er et
utslag av sløseri av det offentlige.
Politiet kom til boligen etter en
varsling fra Mattilsynet, som
egentlig var der i et helt annet
ærend. Det ble funnet 2,11 gram
hasj. Dersom rusreformen hadde
blitt vedtatt, ville dette ikke ha
vært en straffbar mengde, forkla-
rer Danielsen.

Beslaglagt 
Våpnene, som ble funnet i man-
nens leilighet, ble beslagla da ret-
ten mente at tiltalte ikke hadde
noen god grunn til å beholde dem.

– Han har akkurat anmeldt
noen personer som angrep ham
på åpen gate i forbindelse med en
politisk demonstrasjon. Han ble
angrepet for sine politiske menin-
ger, og mener at han trenger elek-
trosjokkvåpnene for å kunne for-
svare seg, og at det er et aktverdig
formål, sier mannens advokat.

Asker og Bærum tingrett
aKim van der Linden

– Han var syk og følte seg ikke
bra. I tillegg forsov han seg. Han
mener det var uforsvarlig å
behandle saken i hans fravær, og
mener retten burde fått han i tale
eller hentet han, sier mannens
advokat, Håkon Danielsen i Advo-
kat Danielsen.

Sommeren i fjor var politiet i
mannens leilighet etter å ha blitt
tilkalt av Mattilsynet i forbindelse
med kontroll av en hund. På ste-
det fant de elektrosjokkvåpen, en
springkniv, en batong, en bue
med piler, og en kniv i anheng. I
tillegg ble det funnet drøye 2
gram cannabis.

I juli i år ble Bærums-mannen
dømt for overtredelse av våpenlo-
ven og legemiddelloven, og fikk
en bot på 16.000 kroner.
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