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Vedr. klage på Oslo politidistrikts saksbehandling tilknyuct stenging av Gronland

bruktmarked.

Viser til klage av l.1.og purring av 23.4.14.

Utlendings- og fon-alfingscksonen ved bevillingsgruppen gjennomforte den 1.3.14

en fon-ahningsmessig brukthandelkontroll med utgangspunkt i brukthandelloven jf.

Brukthandelforskrthen § 14 og 16. Kontrollen ble gjennomfort i samarbeid med

Gronland politistasjon, NAV og Skatteetaten.

Flere av selgerne opplyste uoppfordret til kontrollmannskapene at de var klar over at

bruktmarkedet skulle bli kontrollert av politiet.

Bakgrunnen var at stasjonssjefen på Gronland polinstasjon orienterte i mote 30.1.14

med bvdel Gamle Oslo at kontrollen kom til å bli foretart i nærmeste fremtid. På

møte deltok også Morten Lindsatd og adv. Tom Schjeldrup Mathisen.

Bakgrunnen var å stanse omsetning av tyvgods og gjøre det vanskehgere for ranere,

lommetyver og innbruddstyver til å omsette tvvgods til penger.( anerge eller stansc

lovbrudd.)

Viderc at alle som drev med salg av brukte ting holdt seg til regelverket vedr.

brukthandelforskrifien. § 10 ble særskilt nevnt på mote.

Polittet mottok den 27.2.14 liste over 46 påmeldte deltagere til Grønland

bruktmarked av Morten Lindstad.

Ved kontrollen den.1.3.14 kontrollene polniet 29 personcr som ble obsenert å drive

handel mcd brukte ting.

Samtlige (29) haddc mangler vedr. brukthandellorskriften

8 personcr var ikke oppfort på forhåndsinnsenche liste.

13 personer hadde ikke tillatelse til å drive med brukte ting

7 personer av de 29 registrerte på lista hadde ulovhg opphold i Norgc.( 3 bk

pågrepet på bruktmarkedet)
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NAV har etter kontrollen bedz om oversikt som viser når 5 navngitte personer har

vært påmeldt Gronland bruktmarked i perioden 1.1.13 —d.d. Bakgrunnen for derte er

mistanke om nygdebedrageri.

Kun 8 personer haddc brukthandelbevilling.

I tillegg vises det til kontroller av noe mindre omfang utfort i 2013 som avdekket en

rekke lovbrudd , herved omsetning av tyvgods.

Etter politiets oppfatning er det sohd grunn til frykt for at videre drift av Gronland

bruktmarked vil medføre ytterligere brudd på sentrale bestemmelser i

brukthandelioven med tilhørende forskrifter. Politiet har gode holdepunkter som gir

grunn til å frykte andre type lovbrudd i i tillegg, herunder heleri.

Vedtaket av 28.mars 2014 var e hastevedtak i medbold av politiloven § 7.

Under henvisingen til redegjørelsen ovenfor beslmtes med dette stans av Gronland

brukthandel jf. Politiloven § 11. 3.1edd_
Dette vedtaket kan påklages ener regler i forvaltingsloven kap.5.
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