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HOBØL: Jarle Syversby får
1.558 kroner i erstatning etter
at ei gaupe drepte et av lam-
mene hans. Det har Fylkes-
mannen i Østfold avgjort etter
rovdyrangrepet tidligere i
høst. Torbjørn Tveter fra Sta-
tens naturoppsyn ble kontak-

tet da det døde dyret ble opp-
daget. Han konstaterte at det
var et klassisk strupeangrep
fra ei gaupe som tok livet av
lammet. Det gikk inne i en
innhegning sammen med an-
dre sauer rett ved stuedøra til
Syversby.

Får erstatning etter rovdyrangrep

Mann slått ned i
drosjekø i Askim
ASKIM: En mann i 30-årene
fra Skiptvet ble ved 02.30-ti-
den tatt hånd av en politipa-
trulje i Askim sentrum. Skjet-
vingen blødde da kraftig fra
et kutt i hodet, opplyser ope-
rasjonsleder Karianne Knud-
sen ved Follo politidistrikt.
Patruljen rekvirerte en am-
bulanse som fraktet mannen
til legevakten. Mannen var
like før blitt slått ned i en dro-
sjekø i Jernbanegata. Politiet
har fått beskrivelse av gjer-
ningsmannen og skal etter-
forske saken videre, opplyser
Knudsen.

Stoppet ikke
ved stoppskiltet
Utrykningspolitiet ha de siste
dagene gjennomført en rek-
ke kontroller på veiene i In-
dre Østfold. En av dem som
fikk merke dette, var en sjå-
før som svingte inn på E18
ved Ramstad, uten å stoppe
bilen helt, slik skiltet sier han
skal gjøre. Han ble sett og
stanset, og i slike tilfelle hol-
der det ikke med forenklet
forelegg. Ifølge politiet blir
han anmeldt for dette lov-
bruddet. UP opplyser at de
sent fredag kveld avholdt
kontroll på fylkesvei 120 ved
Ringvoll og på gamle Mosse-
vei ved Vestby. 

Ifølge politiet ble det av-
holdt laserkontroller i tids-
rommet 18.00-22.00. Til
sammen 44 kontrollerte bi-
ler – to forenklede forelegg
for hastighet på fylkesvei 120
Fredag formiddag var politiet
på plass i fire timer både ved
Ramstad og i Smedgaten i
Mysen. I Smedgaten fikk en
fører forenklet forelegg for
bruk av mobiltelefon, åtte
fikk gebyrer for manglende
bilbelte.

Stjålet bil brant
opp i Spydeberg
SPYDEBERG: En bil som ble
stjålet i Moss fredag ble søn-
dag ved 12.20-tiden funnet
brennende på Mørkveien i
Spydeberg. Det opplyser po-
litiet i Follo. Ingen personer
befant seg ved bilen da
brannvesenet ankom.

Femte bomstasjon
først neste år
EIDSBERG: Smaalenenes
Avis fortalte forrige uke at en
femte bomstasjon skal set-
tes i drift på fire kilometer ny
E18 mellom Homstvet og
Laugslet på tampen av dette
året. Statens vegvesen har i
etterkant korrigert sin egen
opplysning. Bomstasjonen
settes først i drift i løpet av
2014.

Fylkesmann Valgerd
Svarstad Haugland og
hennes stab er fortsatt
kritisk til byggingen av
ny E18.

I fjor sa fylkesmannen i Akershus
blankt nei til foreslått E18-trasé
gjennom Ski, noe som gjorde det
umulig å legge veien i fremtidig
trasé helt vest i Hobøl.

Ikke før veivesenet lovte å ta
vare på hver eneste teskje med
matjord i Ski, ble det motstre-
bende ja.

Med traseen spikret i Ski satte
planleggerne i gang med den så-
kalte Spleisen, det vil si 1.600 me-
ter vei direkte over fylkesgrensa.

Denne som en langt bedre løs-
ning enn den sterkt kritiserte
Hanken, som er en midlertidig
løsning på hobølsiden av grensa
(se faktaramme).

Murrer på nytt
Men det er ikke over. Fylkesman-
nen i Akershus murrer på nytt
også mot de nye 1.200 meterne. I
et nytt brev som Smaalenenes
Avis har bedt om innsyn i får Sta-
tens vegvesen kritikk for ikke å
følge lovpålagte tidsfrister.

Dermed finnes det altså en of-
fentlig aktør som mener at Sta-
tens vegvesen bedriver altfor
kjapp planlegging.

«Vi ser det som uheldig at Sta-
tens vegvesen har valgt en frem-
drift som gjør at våre eventuelle
merknader til varsel om oppstart
ikke vil kunne følge med saken
til de andre høringsinstansene,
og at våre kommentarer og hel-
ler ikke ville kunne bli vurdert
og innarbeidet i utkastet som er
på høring», heter det blant annet
i brevet.

Prosjektleder for E18 Elin Bust-
nes Amundsen avviser dette.

– Vi har fulgt plan- og byg-
ningslovens bestemmelser for
tidsfrister og medvirkning, så
dette er helt feil. Vi kan og skal
dokumentere at vi har fulgt
boka, sier Bustnes Amundsen.

– Kan komme innsigelse
Vel så alvorlig er halen på brevet,
der Fylkesmannen viser til tidli-
gere møter «der vi har varslet at
det kan bli fremmet innsigelser
til reguleringsplanen».

Det betyr at Fylkesmannen i
Akershus varsler en større pro-
test, noe som vil føre til me-
glingsrunde og i verste fall at Mil-
jøverndepartementet må inn og
avgjøre. Slike saker tar lang tid å

behandle, og kan dermed også
forsinke E18 gjennom Hobøl,
som regjeringen vil ha startet
bygging av neste år.

– Det betyr ikke utsatt byggest-
art, men skulle det bli fremmet
en innsigelse, betyr det at vi ikke
får avklart veiløsningen over fyl-
kesgrensa. I verste fall betyr dette
at vi må bygge Hanken likevel,
sier Elin Bustnes Amundsen.

Hun understreker å ha svært li-
ten tro på et slikt scenario. Pro-
sjektlederen vet heller ikke hva
Fylkesmannen i Akershus skulle
ha av innsigelser denne gangen.

– Det vet jeg ærlig talt ikke. Jeg
klarer ikke å se at det skulle være
noe, sier Bustnes Amundsen,
som velger å ha is i magen.

TROND EIVIND NILSEN
trond-eivind.nilsen@smaalenene.no

915 12 078

– Veivesenet er fo
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland truer m

HIT MEN IKKE LENGER? Dersom Fylkesmannen i Akershus protesterer kraftig nok, kan Statens vegvesen bli tvunget til

– Hadde ikke

OVERRASKET: Ordfører Håvard
Wennevold Osflaten (Ap) er
overrasket over Fylkesmannen.

FAKTA

■ To alternative løsninger for
å avslutte E18 vest i Hobøl.

■ Hanken betyr å avslutte
E18 på østfoldsiden,
mellom Skaug i Hobøl og
fylkesgrensa. Veien blir
midlertidig og er ansått til
rundt 50 millioner kroner.

■ Spleisen betyr å bygge
1.200 meter vei fra Skaug i
Hobøl til Bergerveien i Ski.
Dette blir den endelige
veien mellom ferdig E18 i
Østfold og fremtidig trase
gjennom Ski.

Hanken eller Spleisen?
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20-50%
PÅ ALLE VARER

Fra 1. januar ble de siste ubetjente
containerne for farlig avfall i Trøg-
stad, Eidsberg, Hobøl og Marker
fjernet. – Vi oppfordrer våre kunder
til å bruke den røde boksen til
mellomlagring av farlig avfall. Når
denne er full inviteres dere til å
tømme denne på vår gjenvinnings-

stasjon på Stegen eller på Grensen.
Fra og med april 2013 vil vi være i
gang med en mobil innsamling av
innholdet i den røde boksen. I
praksis vil det si at vi vil kjøre rundt i
Indre Østfold for å tømme disse et-
ter bestemte ruter, opplyser kvali-
tetssjef Heidi Kirkeby i IØR.

Fjerner ubetjente containere for farlig avfall
Flyeselskapet Norwegian er godt
fornøyd med kunderesponsen for
de nystartede rutene til Spania og
Gran Canaria. Det sier informa-
sjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til
Nrk Østfold. Selskapet avviklet for
ett år siden all trafikk til og fra Ryg-
ge, men bestemte seg deretter for

starte flyvninger på Alicante, Mala-
ga og Las Palmas. Informasjonssje-
fen kan ikke utelukke at tilbudet
blir utvidet til flere destinasjoner,
men vil foreløpig ikke være konkret
og love noe. Norwegian er i direkte
konkurranse med Ryanair på de
spanske rutene.

Norwegian antyder flere fly fra Rygge

or kjappe
med ny E18-innsigelse

l å avslutte ny E18 gjennom Hobøl på østfoldsiden av fylkesgrensa.

e ventet dette nå
HOBØL: Ordfører Håvard
Wennevold Osflaten (Ap) li-
ker svært dårlig å høre om
mer trøbbel for E18.

Han har ikke lest brevet fra
Fylkesmannen, men skjønner
ikke kritikken mot kjapp saks-
behandling.

Han er svært overrasket.
Han trodde alle innvendinger
var ryddet vekk nå.

Heller ikke skjønner han at
Fylkesmannen i Akershus
skulle ha noe å protestere på
når det gjelder den 1.600 me-
ter lange Spleisen.

– Det er helt meningsløst
dersom vi må bygge Hanken.
Den ødelegger mye dyrket

mark, den også, sier Wenne-
vold Osflaten.

Ordføreren understreker at
det har vært jobbet lenge og
målrettet for å komme i gang
med en byggestart i Hobøl, og
at det ikke er rom for flere for-
sinkelser nå.

– Vi trenger ny vei nå, sier
han.

Høringsfristen for Spleisen
er satt til 23. januar, og det
skal hittil ikke være kommet
andre større innvendinger
mot reguleringsplanen.
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SPYDEBERG: Hytteeierne på
Vøyentangen i Lyseren kan
ikke kreve at Spydeberg kom-
mune mudrer innløpet til båt-
havnen deres.

Hytteeierne har heller ikke
krav på erstatning fra kommu-
nen om vannstanden i Lyseren
blir så lav at de ikke lenger kan
bruke båt til hyttene sine.

Det er konklusjonen til advo-
katfirmaet Lund & Co i Oslo.

Spydeberg kommune har en-
gasjert advokatfirmaet for å få en
juridisk vurdering av kravet fra
Vøyentangen hytteeierforenig.

Hytteeierne reagerer fordi
vannstanden ble lavere etter byg-
gingen av den nye dammen. Hyt-
teeierne har tidligere påpekt i lo-
kalavisen at de ikke kan bruke
båt til hyttene sine fordi vann-
standen tidvis blir så lav at de
ikke kommer frem med båt. Det-
te igjen fører til en verdiforring-
else av hytten, hevder de.

Juristene i advokatfirmaet ber
derimot kommunen avklare
hvilke rettigheter Vøyentangen
Hytteforening har både med hen-
syn til brygge og båtfeste.

Det står også i rapporten at det

kun er grunneiere og rettighets-
havere i Lyseren som eventuelt
kan fremme krav til Spydeberg
kommune. Kommunen blir an
befalt å finne ut om bryggeanleg-
get til hytteeierne, et lite velhus
og parkeringsplassen er på for-
eningens grunn eller er leiet eller
festet.

– Og hvilke avtaler hyttefor-
eningen har med grunneiere, ly-
der rådet i rapporten.

LISE-KARI HOLØS
lise-kari.holos@smaalenene.no

915 46 456

Får advokathjelp mot hytteeiere

ADVOKATRÅD: Spydeberg kommune bør ikke mudre innløpet til hytteeiernes båthavn, rådet kommunens
advokat. ARKIVFOTO


