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kRanGel: Tenåringene skal ha kranglet, noe som medførte at 
sjåføren mistet kontrollen og krasjet inn i husveggen.  
 BeGGe Foto: Remi pResttun

FeiRinG: En jente og en 
gutt ble fraktet til Ahus 
etter den kraftige kollisjo-
nen.
Regine CaRoline Filseth  
og aleksandeR hømanbeRg 
tips@rb.no
63 80 00 00

Klokka 00.12 natt til søndag 
fikk politiet melding om en 
trafikkulykke langs fylkesvei 
33 i Feiring i Eidsvoll. Ifølge 
politiets Twitter-melding 
hadde bilen kjørt av veien, 
men siden viste det seg å være 
mer alvorlig enn først antatt.

Bilen traff nemlig et hus 
som ligger cirka fire meter 
unna fylkesveien, ble slengt 
rundt og endte opp som to-
talvrak.

– Det er skader på et hus på 
eiendommen, og en vaier til 
en strømmast har løsnet. Eier 
av eiendommen er informert, 
og det blir opprettet sak med 

en anmeldelse, opplyste ope-
rasjonsleder Trond Lorentzen 
i Øst politidistrikt søndag.

De to personene i bilen skal 
være en jente og en gutt som 
begge er i tenårene. Til politiet 
har de selv forklart hva som 
har skjedd.

– Årsaken skal være at de 
har hatt en krangel under kjø-
returen, der skal blant annet 
passasjeren ha dratt i rattet 
slik at føreren mistet kontroll 
over bilen og da endt opp i 
husveggen, fortsetter opera-
sjonslederen.

Tenåringene skal ha blitt 
oppfattet som uskadd på ska-
destedet, men ble likevel frak-
tet til Ahus for ytterligere un-
dersøkelser.

RB har vært i kontakt med 
eieren av bilen, men han øn-
sker ikke å kommentere sa-
ken. Huseieren har foreløpig 
ikke besvart våre henvendel-
ser.

skal ha kranglet i 
bilen – dro i rattet og 
smalt inn i husvegg

stoRe skadeR: Slik ser husveggen ut etter å ha blitt truffet av 
bilen natt til søndag. 

FÅR eRstatninG: Eleven har hatt det tungt etter hendelsen i desember i 2017. Her er han avbildet 
med faren før rettssaken.  Foto: lisBeth lund andResen

RomeRike: – Saken 
er en grov mobbesak, 
for å bruke en enkel 
karakteristikk.
ChRisteR spabeRg 
christer.spaberg@rb.no
900 61 052

Det sa elevens advokat Per Da-
nielsen under rettssaken. Nå 
har dommen fra Romerike og 
Glåmdal tingrett kommet. Der 
dømmes en kvinnelig lærer i 
Lillestrøm kommune til å beta-
le 200.000 kroner i oppreisning 
til eleven.

Sakens kjerne handlet om at 
læreren – ifølge eleven – skal ha 
beskyldt han for rasisme og 
sammenlignet han med Anders 
Behring Breivik i klasseromssi-
tuasjoner hvor han selv ikke var 
til stede. Dette førte til at ung-
domsskoleeleven skal ha blitt 
utsatt for utstrakt mobbing av 

medelever i tiden etterpå.
– Denne saken skjuler mye 

vondt og leit. Skolen har ikke 
igangsatt adekvate tiltak, dess-
verre. Derfor holdes skolen og 
læreren ansvarlig og vi har 
fremsatt krav om oppreisning 
eller erstatning, forklarte Dani-
elsen i retten.

Nå har de fått delvis med-
hold. Lillestrøm kommune ble 
derimot frikjent for kravet om å 
betale oppreisningserstatning 
for påført skade av eleven, men 
er likevel dømt til at de sammen 
med læreren betaler elevens 
saksomkostninger på 637.257 
kroner.

Ga eleven medhold
Selv om læreren og hennes for-
svarer har vært tydelige på at 
anklagene bare er oppspinn, har 
retten nå gitt eleven medhold.

«Retten legger til grunn at 
elevene har oppfattet at læreren 

har beskyldt en 13 år gammel 
skoleelev for å slå en annen læ-
rer, og at hendelsen var rasistisk 
motivert. Elevene oppfattet vi-
dere at læreren trakk sammen-
ligninger mellom eleven og An-
ders Behring Breivik. Uttalelse-
ne ble fremsatt av læreren som 
er lektor på skolen i en eller to 
klasseromssituasjoner. Uttalel-
sene var utvilsomt egnet til å 
krenke elevens æresfølelse og 
omdømme», står det i dommen.

Videre står det at det ikke er 
mulig å rekonstruere eksakt 
hvordan ordene falt, men at 
retten har funnet det bevist at 
hun er oppfattet som angitt. 

– Veldig glad
– Dommen har slått hull på ver-
kebyllen. Tingretten har fore-
tatt en beundringsverdig grun-
dig bevismessig gjennomgang 
av saken, sier elevens advokat 
Per Danielsen til RB.

lærer må betale erstatning til 
tidligere elev: – Bra for familien
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Vil du bli varslet om de 
viktigste nyhetene?

last ned Romerikes 
Blads nyhetsapp og 
få pushvarsel direk-
te på din mobil når 

noe stort eller viktig 
skjer på Romerike!

■ nyhetsVaRsel

RB

midleRtidiG stenGt: Bilpleiefirmaet Handz On, som har 
holdt til i Ringveien P-hus under Jessheim storsenter er midlertidig 
stengt.  Foto: tom GustaVsen

Jessheim: Eieren vil 
utvide anlegget i parke-
ringskjelleren. 
Tom GusTavsen 
tom.gustavsen@rb.no
918 94 002

Det er i lokalene til bilpleiesel-
skapet Handz On på Jessheim 
storsenter at det nå står at de 
er midlertidig stengt. 

– Leiekontrakten med stor-
senteret gikk ut 28. februar, 
men vi er i dialog der vi even-
tuelt skal bygge et nytt bilplei-
eanlegg i den samme parke-
ringskjelleren. 

Det sier Ove Hagen, daglig 
leder i Handz On Auto Care 
Norway AS. 

Bilpleiefirmaet har i lengre 
tid holdt til i Ringveien P-hus 
under Jessheim storsenter. 
Den siste måneden har det 
stått et skilt utenfor at det er 
midlertidig stengt. 

– en utvidelse
– Ingenting er avklart, men 
målsettingen vår er å få byg-
get et nytt bilpleieanlegg i den 
samme kjelleren – en utvidel-
se av eksisterende anlegg, sier 
Hagen.

Bilpleiefirmaet har vært på 
Jessheim i 10-12 år og har 
rundt 5.000 kunder i året. Ha-
gen ser at Jessheim er i stor 
vekst og ønsker fortsatt tilste-
deværelse i byen på Øvre Ro-
merike. 

– I tillegg til at stedet er i 
vekst, så er vi så innarbeidet 
her at vi ønsker å satse videre 
på Jessheim. Men vi trenger 

mer plass for å kunne tilby 
hele spekteret av tjenester vi 
har. Sånn som lokalene er i 
dag klarer vi ikke det. 

I dag har Handz On på Jess-
heim hatt fem til seks årsverk. 
Ove Hagen håper å kunne øke 
dette hvis de får tilbudt et nytt 
og større bilpleieanlegg. 

– Vi vil øke kapasiteten
– Vi vil øke kapasiteten for å 
kunne ha flere biler inne sam-
tidig. I dag har vi hatt en våt-
sone og en tørrsone, der tørr-
sonen er for liten. Det går ras-
kere å vaske en bil utvendig 
enn innvendig, så da er det 
helt logisk av vi trenger mer 
plass i en tørrsone. 

Bilpleiefirmaet har 13 avde-
linger i Sør-Norge og ifølge 
Hagen er de fleste anleggene 
mye større enn det som ligger 
på Jessheim.

– Vi har andre butikker som 
er som er to til tre ganger stør-
re, derfor dekker ikke det 
gamle lokalet behovet i dag. 
Det er trangt, i tillegg er det 
slitt og gammelt. Vi ønsker oss 
noe som er større, mer funk-
sjonelt og mer kundevennlig, 
avslutter Ove Hagen. 

lokalene er tømt 
og lappen sier 
midlertidig stengt:  
– ingenting er avklart

lærer må betale erstatning til 
tidligere elev: – Bra for familien

– Vi er veldig glad for at lære-
ren er dømt og at dommen viser 
det har blitt begått urett mot 
vår sønn. Det er fortsatt ikke 
klart hva vi gjør vi gjør videre. 
Vi skal gå gjennom hele dom-
men med vår advokat, så får vi 
se, sier faren til eleven.

Lærerens forsvarer, Åge Wal-
le, har ikke rukket å lese dom-
men grundig da Romerikes 
Blad tok kontakt fredag.

– Dermed ønsker jeg ikke å 
kommentere på nåværende 
tidspunkt, sier Walle.

kommunen frikjent 
Saksøkeren la også ned påstand 
om at Lillestrøm kommune 
skulle betale oppreisningser-
statning for påført skade til elev-
en. Her ble kommunen frikjent.

«Retten har forståelse for og 
reiser ikke spørsmål ved det for-
hold at eleven ble utsatt for en 
stor påkjenning som følge av de 

uttalelser læreren fremsatte i 
klasserommene den 5. desember 
2017. Retten finner det imidlertid 
ikke sannsynliggjort at eleven ble 
påført noen personskade», står 
det blant annet i dommen.

Kommunen er likevel dømt 
til å sammen med læreren be-
tale elevens saksomkostninger. 

«Det tilføyes at eleven i saken 
mot kommunen har fått med-
hold i de spørsmålene som sto 
mest sentralt, om at han som 
elev på kommunens skole ble ut-
satt for en krenkelse av en lærer 
og at kommunen ikke fulgte opp 
sine plikter etter opplæringslo-
ven. Retten finner derfor at det 
er kommunen som må dekke 
hans sakskostnader i medhold 
av tvisteloven § 20-3», fastslås 
det i dommen.

– Det er vanskelig å vinne 
mot kommune og stat i Norge, 
men det er flott kommunen 
hefter for det fulle saksomkost-

ningskrav på cirka 650.000 kro-
ner. Det var bra for familien, 
som har tatt et tungt løft, sier 
elevens advokat Per Danielsen.

ingen kommentar
Lillestrøm kommune sin advo-
kat i saken, Tore Roald Riedl, er 
på reise og har kun rukket å lese 
slutningen da RB tok kontakt 
fredag.

– Jeg får ikke satt meg inn i 
premissene i dommen før til 
uka, sier han og henviser til Lil-
lestrøm kommune for eventu-
elle ytterligere kommentarer.

– Jeg kan bekrefte at kommu-
nen mottok dommen torsdag 
ettermiddag. Vi har foreløpig 
ikke rukket å sette oss skikkelig 
inn i dommen, og har derfor in-
gen kommentarer til saken per 
nå, sier Ragnhild Margrethe Ot-
testad som er konstituert direk-
tør for oppvekst i Lillestrøm 
kommune.

" 
Målsettingen 
vår er å få byg-
get et nytt bil-

pleieanlegg i den samme 
kjelleren – en utvidelse 
av eksisterende anlegg.
oVe haGen
Daglig leder

spotpRis  
FoR stRøm

Makspris 192 øre
Snittpris 175 øre
Minimumspris 165 øre

■ 
■
■

■ Øre per 
kilowattime

Spotprisen vises uten 
avgifter og nettleie.

kilde: noRd pool

5. april


