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Anmeldelse av NCC Drifts- og vedlikeholdsavdeling for innbrudd og
forsøk på tyveri av truck Kalmar 42-120 fra parkeringsplass ved Bygdøy
Sjøbad 18.12.07 ca. klokken 10:00
Styret i Sjøsenteret Killingen AS inngir med dette anmeldelse av
NCC Drifts- og vedlikeholdsavdeling ved James Wilson, Svein
Nystrøm og ukjent ansatt for innbrudd i anleggsmaskin truck Kalmar
42-120, som er en truck på ca. 75 tonn som var parkert på
parkeringsarealet utleid av Staten ved Statsbygg til City Park AS.
Videre anmeldes som oppdragsgivere og medvirkere til innbrudd og
forsøk på tyveri av samme maskin den som har avgitt oppdrag til
NCC Drifts- og vedlikeholdsavdeling, som i følge Svein Nystrøm er
Fornyingsdepartementet og Regjeringsadvokaten ved advokat Arve
Bjørnvik.
Saksforholdet er som følger:
Sjøsenteret Killingen AS hadde festekontrakt for det aktuelle
parkeringsområde på Bygdøy Sjøbad fram til 30. april 2007. Staten
var ikke villig til å forlenge festekontrakten, og
parkeringsarealet ble utleid til City Park AS, som igjen har fulle
rettigheter til å leie ut arealet til parkeringsformål.
Sjøsenteret Killingen AS har leiet 10 parkeringsplasser for bil,
og det har vært tvist med Staten om hvor en stor truck som
Sjøsenteret har behov for i sin virksomhet skal stå parkert. Det
foreligger midlertidig forføyning avsagt av Oslo tingrett som gir
Sjøsenteret Killingen full tilgang til Dampskipsbryggen for sin
virksomhet, som omfatter bruk av trucken til løfting av tunge
gjenstander som skal ut til øya Killingen der Sjøsenteret
Killingen AS har sitt kontor og sin hovedvirksomhet og verksted.
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For at det ikke skal være noen tvil om at Sjøsenteret Killingen AS
kunne parkere trucken på det aktuelle parkeringsareal, bestilte
daglig leder Tim Wang parkeringsplass for denne anleggsmaskinen
16.12.2007, og tillatelsen gjaldt da fra 17.12.07.
Bevis:

Mail fra City Park AS ved Heidi Larsen. (Bilag 1)

Det er opplyst at Fornyingsdepartementet skal ha hatt et møte den
18.12.2007 der det er orientert om til en rekke ansatte at det
skulle holdes en aksjon på Bygdøy Sjøbad der man ved selvtekt
skulle fjerne alle installasjoner som Sjøsenteret Killingen hadde
på området.
NCC Drifts- og vedlikeholdsavdelingen skal være gitt oppdrag om
slik fjerning, uten at det foreligger noen rettskraftig
rettsavgjørelse som gir Staten tvangsgrunnlag til å gjennomføre
slike tiltak. Dette gjaldt både fjerning av bryggeanlegg, fjerning
av strømskap og fjerning av den aktuelle truck.
2 representanter for Statens Bygg og eiendomsdirektorat møtte på
stedet, Oddvar de Brucq og Jan Voie. Under trussel om selvtekt
fjernet Sjøsenteret Killingen AS en gangforbindelse fra
Sjøsenterets brygge til land. Oslo tingrett avsa senere samme dag
kjennelse for midlertidig forføyning om at landforbindelsen skulle
ligge til rettskraftig avgjørelse i sak mellom partene foreligger.
Kravet om fjerning var således uberettiget, og det er utvilsomt at
slik fjerning ville blitt foretatt dersom Sjøsenteret Killingen AS
selv ikke hadde midlertidig fjernet tilkomsten til land.
Hva gjaldt strømskapet ble igangsatt frakobling av kabler som
leverte strøm til bryggen. Arbeidene ble foretatt i skap
tilhørende Sjøsenteret Killingen AS uten hjemmel, og etter
anmodning fra Sjøsenteret ble arbeidet med fjerning av strømkabler
avsluttet.
Samtidig mens dette foregikk, foregikk også samtale mellom Tim
Wang og Oddvar de Brucq, der Tim Wang opplyste at han hadde leiet
plass til den aktuelle truck. De Brucq opplyste da ikke at det
samtidig foregikk innbrudd i trucken, ved at en ansatt hos NCC
Drifts- og vedlikeholdsavdeling brøt/dirket seg inn i låst
førerhus, og igangsatte forsøk tjuvkobling av motoren i denne
store anleggsmaskinen. Hvilken kompetanse denne personen hadde til
å foreta slike ulovlig oppstarting av motor vet man ikke.
Tim Wang kom imidlertid til trucken da han skulle flytte den til
annet sted på parkeringsplassen, og oppdaget da vedkommende person
inne i truckens førerhus.
Vedkommendes formann Svein Nystrøm, telefon 92444088, kom kjørende
til stedet etter at han var tilkalt av vedkommende ansatt, og
hevdet at han hadde dokumentasjon på at Departementet og advokat
Arve Bjørnvik fra Regjeringsadvokaten på at de tok ansvaret for
utførelsen av dette oppdraget.
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Dette skulle tyde på at advokat Arve Bjørnvik hos
Regjeringsadvokaten fysisk har bestilt NCC Drifts- og
vedlikeholdsavdeling innbrudd og tyveri av lovlig parkert
anleggsmaskin uten at det tydeligvis var tatt kontakt med
parkeringsselskapet om dette.
Arbeidet med innbrudd og tyveri ble heller ikke stanset av Statens
representant på stedet Oddvar de Brucq til tross for at han ble
gjort oppmerksom på at slik parkeringsrett forelå.
Således er gjennomføring av innbrudd og forsøk på tyveri klart
forsettelig.
Den som har mottatt oppdraget hos NCC Drifts- og
vedlikeholdsavdeling er opplyst å være James Wilson telefon
95281888.
Sjøsenteret Killingen AS ved daglig leder Tim Wang har forsøkt å
få overlevert den dokumentasjon Svein Nystrøm hevdet å ha for NCC
sitt oppdrag, men Nystrøm har nektet å utlevere dette til
Sjøsenteret.
Fra Sjøsenteret Killingen AS sin side ses meget alvorlig på at
Staten igangsetter ulovlige selvtektshandlinger. Hadde det ikke
vært for at man har 2 midlertidige forføyninger fra Oslo tingrett,
er det stor fare for at Staten uten noen form for tvangsgrunnlag
selv ville foretatt en rekke ytterligere selvtektshandlinger i
forbindelse med den tvist om bryggeplassering og atkomst som
verserer for domstolene.
Det er derfor svært viktig at politiet preventivt her reagerer når
det skjer klart ulovlige handlinger i form av innbrudd og forsøk
på tyveri av lovelig plassert anleggsmaskin. Her går man ut over
hva som er selvtektshandling, og er langt over i klare straffbare
forhold.
Det som anmeldes er som utgangspunkt den som dokumenteres å være
oppdragsgiver, men så langt NCC ikke har villet dokumentere
oppdragsgiver, er det NCC Drift- og vedlikeholdsavdeling sine
ansvarlige James Wilson, Svein Nystrøm og den konkrete ansatt som
foretok de fysiske handlinger hva gjaldt innbrudd og forsøk på
tjuvkobling som anmeldes.
Det bes foretatt etterforskning i forhold til hvem som er
oppdragsgiver, og disse antas å være advokat Arve Bjørnvik samt
hans kontakt i Fornyingsdepartementet Thomas Kjølner, eventuelt
hans overordnede Kaare Falkenberg. Det er mulig dette er klarert
med statsråd Hilde Grande Røys, dette bes politiet avklare. Dette
på bakgrunn av opplysninger om at det er avholdt et møte i
departementet som viser at statsråden selv var orientert.
De ansvarlige bes tiltalt og straffet.
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Som vitner for episoden kan oppgis 3 ansatte i Sjøsenteret
Killingen AS, Tim Wang, Arve Solvik og Ebbe Nyke. Alle kan treffes
på Sjøsenteret Killingens telefon 23085330.
Det bes om at dette tas tak i snarest.

Med vennlig hilsen
Sjøsenteret Killingen AS

Tor Eggesvik
Styrets leder.

