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Kulturhistorisk museum ved
Universitetet i Oslo er enig
med Fylkeskonservatoren i
Vest-Agder og anbefaler Riks-
antikvaren å gi Trond Gilja
dispensasjon fra kulturminne-
loven for bygging av en garasje
på Langeland, Lista. Garasjen
skal etter planen bygges nær
en stein med helleristninger

som ligger like inntil bygget.
Det dreier seg om tre skipsfi-
gurer og tre skålgroper hogd
inn i en stor, halvannen meter
høy og jordfast stein.

Museet anbefaler at helle-
ristningene blir tildekt under
anleggsfasen og at Fylkeskon-
servatoren står for denne til-
dekkingen. 

Anbefaler dispensasjon 
fra kulturminneloven 

Penger til leirskole 
Farsund kommune har mottatt 96.828
kroner fra Fylkesmannen i Vest-Agder.
Pengene skal brukes til å gi leirskoletil-
bud til grunnskoleelever.

– Målet med tilskudd til leirskoleopp-
læring er å stimulere kommunene til å gi
alle elever ett leirskoleopphold i løpet av
grunnskolen, skriver utdanningskonto-
ret hos Fylkesmannen i målsettingen for
tilskuddsordningen.

Kommunene kan kun søke om tilskudd
én gang per elev i løpet av grunnskolen.

Vil utarbeide 
oppvekstplan 
Et enstemmig utvalg for oppvekst i Farsund
kommune anbefaler kommunestyret å vedta
at det skal igangsettes et arbeid med å lage
oppvekstplan for perioden 2014-2020. Formå-
let med planen er å heve kvaliteten i skole og
barnehage, rekruttere søkere til stillinger,
samt øke kompetansen til ansatte. Planen
skal etter planen tas i bruk høsten 2014.

Utvalgets innstilling er i tråd med admi-
nistrasjonens forslag.

Disse seks bilistene er fotografert ved to ulike dager i de tre bomstasjonene i Lister. Alle får betalingsfaktura i posten – selv om de trodde noe annet ved å kjøre i 
motsatt kjørefelt gjennom bommen. ALLE FOTO: VEGAMOT

Gjervollstad 5. desember. Gjervollstad 26. november.

Mjåvannslia 5. desember. Mjåvannslia 26. november.

Milekrossen 5. desember. Milekrossen 26. november.



Disse bilistene
tror de slipper å
betale ved å
passere bom-
stasjonen i
motsatt kjørefelt.
Der må de tro 
om igjen.

Av Vidar Falkum

Farsunds Avis har fått tilgang
til bilder som viser bilister som
forsøker å snike seg gjennom de
tre bomstasjonene i Lister ved å
legge seg over i motsatt kjøre-
felt idet de passerer stasjonene.
At fenomenet er utbredt, under-
strekes ved at bildene er tatt 26.
november og 5. desember – da
ved ett bilde fra hver av bomsta-
sjonene på hver av dagene. Beg-
ge bilistene som er fotografert
av bomstasjonen på E 39 ved
Mjåvannslia kjører sågar forbi
et annet kjøretøy i bommen, en
av dem fikler i tillegg med mo-
biltelefonen sin. 

Livets verdi
– De setter en pris på sin egen

og andres sikkerhet på 25 kro-
ner. Er livet verdt så lite? spør
nullvisjonsleder Torstein Salve-
sen.
Han har selv observert biler

som har lagt seg over i andre
kjørefelt gjennom bomstasjo-
nen på Milekrossen, mellom
Lyngdal og Farsund. Det er der
det er aller farligst å gjøre dette.
– To ganger har jeg kjørt bak

biler som har lagt seg ut i ven-
stre felt gjennom bommen. De
tror de slipper å betale for pas-
seringen siden det grønne
plusstegnet ikke blinker. Men
der tar de feil, sier Salvesen.
Han tok selv kontakt med

bomselskapet etter episodene,
og fikk bekreftet at alle blir foto-
grafert både forfra og bakfra –
uansett hvilket felt de kjører i
(se egen sak).

Farlig bakketopp
Den ferske lederen av Nullvi-

sjonen i Lister reagerer – i lik-
het med sin forgjenger Ivar
Damman – på at en del bilister
faktisk tar sjansen på feil kjøre-

felt når bomstasjonen ligger på
en bakketopp, som på Milekros-
sen.
– Bakketoppen gjør dette eks-

tra farlig. At de legger seg ut så
farlig i et forsøk på å spare 25
kroner er jo ganske utrolig.
Han understreker at han iso-

lert sett ikke har noe som helst
med om folk forsøker å snike
seg unna en bompassering.
– Men når de gjør det på den

måten over en bakketopp, må

jeg reagerer. Det er ingen av oss
som vil ha en annen bil i fanget,
sier Salvesen.
Han har fått telefoner fra an-

dre som har observert det sam-
me. I tillegg har han hørt om at
biler legger seg helt opp i baken
på større kjøretøy i forsøk på å
slippe bomavgiften.

Politireaksjon
Politibetjent Lasse Moe er

enig med nullvisjonslederens

synspunkter om den farlige
bomsnikingen. Han har hørt om
slike tilfeller, og lover strenge
reaksjoner om noen tas på fer-
sken.
– Å kjøre i feil felt over en bak-

ketopp er uforsvarlig kjøring, og
vil føre til anmeldelse og fører-
kortbeslag på stedet, lover Moe.
Han sier at de ikke vil ha faste

kontroller ved bomstasjonene,
men lover at politiet vil være
ekstra oppmerksomme på feno-

menet fremover. De skal følge
opp henvendelser de får om folk
som kjører på feil side gjennom
bomstasjonen, men vil ikke
hente ut bildebevis fra bomsel-
skapet.
– UP-patruljen er ute og job-

ber tett mot trafikken. De vil føl-
ge opp dette om det viser seg å
være et problem utover vinte-
ren, sier politibetjenten.

    snike i bommen 
      � Må uansett betale for alle passeringene
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Slik så det ut fra kameraet som læ-
rer ved Farsund kristne grunnsko-
le, Per Verås, sendte ut i verdens-
rommet med en stor værballong
forleden dag. Dette fotografiet er et
stillbilde fra en film som ble tatt
opp med et kamera som Verås pak-
ket inn i en kjølebag og sendte opp.
Filmen skal brukes i forbindelse
med en skolekonsert i regi av Oslo
Filharmoniske Orkester. Det var
NRK-kjendis og nasjonal realfags-

inspirator Andreas Wahl som ut-
fordret Farsund-læreren til å gjøre
filmstuntet. Den utfordringen tok
han på strak arm. Verås hadde med
seg noen av elevene sine til å lete
etter kameraboksen, som også var
utstyrt med GPS-sender.
Fiolinen på bildet var festet til

boksen foran kamera – dermed fikk
man de bildene man ønsket seg. Et
vellykket stunt, skal vi tro natur-
faglæreren og romentusiasten selv.

Farsund-fiolin i verdensrommet 

Slik så det ut 
da miniatyrfiolinen 
fra Farsund ble sendt opp 
i verdensrommet med en 
stor værballong. 
FOTO: PRIVAT

Daglig leder i
Vegamot AS 
forsikrer at alle
som kjører
gjennom bomsta-
sjonen blir tatt
bilde av – uansett
hvilket kjørefelt de
passerer i.
– Vi tar bilde av alle – både for-
fra og bakfra – og sender ut reg-
ning for passeringene, også om
man kjører i motsatt felt, opply-
ser Oddveig Kipperberg, daglig
leder i Vegamot AS, som er
driftsoperatør for blant annet

bomstasjonene i Listerpakken.
Hun kjenner godt til at folk

kjører i motsatt felt gjennom
bomstasjonene i et forsøk på å
unngå å betale.
– Dette er et fenomen som

særlig oppstår i forbindelse med
nye bomstasjoner eller ved om-
legging av eksisterende stasjo-
ner, som i Lister. Dette pågår
inntil folk skjønner at det ikke
er noen vits.
Kipperberg sier det er to ting

som gjør at fenomenet avtar,
medieomtale og faktura i pos-
ten som faktisk viser at passe-
ringene i andre kjørefelt faktisk
er registrert. 
– Slike passeringer går ikke

inn som vanlige brikkepasse-
ringer som registreres umiddel-
bart, men de går under bilde-
passering. Da tar det 14 dager

før bildene er lest og faktura
sendes ut.
Kipperberg kjenner ikke til

hvor mange som passerer i feil
kjørefelt i Lister-bommene. Hun
har heller ikke hørt om noen
ulykker som følge av fenome-
net, men det har vært en del
nesten-ulykker.
– Det er klart det skaper for-

virring når det plutselig kom-
mer en bil mot deg i ditt kjøre-
felt. Spesielt på vinterstid er det
ekstra farlig. Disse utsetter seg
selv og sine medtrafikanter for
fare. Jeg ville ikke likt å møtt en
slik på en bakketopp med mine
barn i baksetet, sier hun.
– Er dere i dialog med politiet

med tanke på at dette er trafikk-
farlig kjøring?
– Nei, vi har ikke noe anmel-

delsesmyndighet. Men i noen

tilfeller, der vi ser at bilistene
krysser dobbel sperrelinje i et
forsøk på å snike, tenker vi ofte
at den der var heldig som får
regning fra oss og ikke fra poli-
tiet.
Kipperberg er fullt klar over

at noen bilister også forsøker å
bomsnike ved å legge seg tett
inntil et vogntog eller en buss.
– Da utsetter de først og

fremst seg selv for fare. Men
heller ikke her nytter det å for-
søke, for vi fotograferer både
vogntoget og tilhengeren. Hvis
en bil ligger helt i ræva på et di-
gert vogntog, blir bilen regis-
trert som tilhenger og fotogra-
fert bakfra. Deretter sender vi
ut regning for bilens passering,
sier Vegamot-lederen.

– Må betale uansett

Listerbommene

De tre bomstasjonene i
Lister skal være med og
betale ned utbyggingen 
av veiprosjektene i Lister-
pakken.

Bomstasjonene er plas-
sert på Milekrossen på 
fylkesvei 43 mellom 
Lyngdal og Farsund, ved
Mjåvannslia på E 39 i 
Lyngdal og på Gjervollstad
på fylkesvei 465 mellom
Åpta og Opofte.

Planen er at bomstasjo-
nenes del av Listerpakken
er nedbetalt til 2022 og at
bommene da skal fjernes.

AKTA

– Man setter en pris på en eget og andres liv på 25 kroner, mener nullvisjonsleder Torstein Salvesen
(t.v.). Han får støtte av politibetjent Lasse Moe, som understreker at kjøring i motsatt felt over en 
bakketopp gir både anmeldelse og førerkortbeslag.


