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Red nings ak sjo nen i det 
bul gar ske fe rie kom plek set 
Aheloy Beach Residence fort-
set ter. For sin kel ser, kan sel le-
rin ger fra over 200 kjø pe re og 
mang len de for skudds inn be ta-
lin ger har ført pro sjek tet, der 
nord menn har in ves tert i fle re 
hund re lei lig he ter, inn i en kri se. 

Da ar bei de ne med å full fø re 
byg ge trinn to stan set opp 
grun net mang len de inn be ta-
lin ger til en tre pre nø ren, ble det 
star tet en om fat ten de red nings-
ak sjon for å få på plass det 
ute stå en de be lø pet. To talt skul le 
nor ske kjø pe re og in ves to rer, 
sam men med irer, bri ter, 
rus se re og lat vie re, bi dra med 
7,5 mil li oner euro, rundt 60 
mil li oner kro ner. Be lø pet skul le 
bru kes til å kjø pe usolg te lei lig-
he ter i pro sjek tet, slik at byg ge-
ar bei de ne kan full fø res. Pla nen 
var å sel ge dis se lei lig he ten 
vi de re til kost pris se ne re. 

Fris ten for inn be ta ling til 
en tre pre nø ren Midia var opp rin-
ne lig 1. mai, men da det ikke 
lyk tes å få inn nok pen ger, ble 
fris ten ut satt. Men hel ler ikke 
den ne nye fris ten ble over holdt, 
og en tre pre nø ren gikk til ret ten 
med kra vet. Iføl ge pro sjek tets 
hjem me si der har man nå lyk kes 
i å få ut satt fris ten enda en gang.

«Hvis vi mot tar de ute stå en de 
400 000 euro som kre ves for å 
gå vi de re med red nings pla nen, 
kan byg ge ar bei de ne star te opp 
igjen 21. juni,» skri ver le de ren av 
red nings ak sjo nen, Neil O’Reil ly, i 
et brev pub li sert via nett si den. 

Be lø pet, som ut gjør rundt 3,2 
mil li oner nor ske kro ner, må 
be ta les inn in nen syv da ger. 

I bre vet gjen tar O’Reil ly at 
kjø pe re som ikke del tar i 
red nings ak sjo nen, ri si ke rer å 
tape hele in ves te rin gen.

Der som red nings pla nen lyk kes, 
vil pro sjek tet iføl ge O’Reil ly stå 
fer dig som me ren 2011. 

VI BE KE LAR SEN
OSLO

In nen syv da ger må ei er ne 
i fe rie pro sjek tet Aheloy 
Beach i Bul ga ria skra pe 
sam men 3,2 mil li oner 
kro ner. 

PROBLEMPROSJEKT. Aheloy 
Beach Residence. Foto: Platinum

Enda en frist for 
Bulgaria-pro sjekt

EI EN DOM

DN skrev tirs dag at le de ren av 
Stor tin gets jus tis ko mi té, Per 
Sand berg, re age rer på at re gje-
rin gen ikke føl ger opp ut red-
nin gen fra Takstlovutvalget som 
ble le vert for over et år si den. 
Re gel ver ket er «over mo dent for 
end rin ger», sa han. Ut ta lel sen 
før te til at stats sek re tær Ast ri 
Aas-Han sen fikk be hov for å 
for sva re Jus tis de par te men tets 
ar beid. 

– Det på går nå et sam ar beid 
mel lom uli ke de par te men ter 
med sik te på å føl ge opp ut red-
nin gen. Ut red nin gen er pre get 
av be ty de lig uenig het i ut val get 
om man ge spørs mål. Det var 
også del te me nin ger i hø rings-
run den, sier Aas-Han sen. 

Det ut val get var enige om, var at 
det skul le inn fø res ob li ga to risk 
bo lig salgs rap port i alle ei en doms-
salg. Det var imid ler tid stor 
uenig het om hva slags sank sjo ner 
man skul le bru ke hvis salg ble 
gjen nom ført uten bo lig salgs rap-
port. Det var også enig het om at 
det skul le opp ret tes en god kjen-
nings ord ning for takst menn 
uten for takst or ga ni sa sjo nen, og at 
takst menn skul le tvin ges til å ha 
for sik ring og med lem skap i en 
kla ge nevnd. På det te spørs må let 
be sto uenig he ten i om au to ri sa-
sjons ord nin gen skul le være 
knyt tet til per so nen el ler sel ska pet. 

– De uli ke ele men te ne i ut val-
gets for slag må ses i sam men-
heng, slik at ord nin gen som etab-
le res, vil gi et godt re sul tat. Si den 
det er for slag om vidt rek ken de 
end rin ger i gjel den de re gel verk, 
er det vik tig at man fore tar en 
grun dig ut red ning i lys av 
hø rin gen, sier Aas-Han sen. 

Tids nød i de par te men tet på 
grunn av and re «sen tra le for bru-
ker sa ker» er også en år sak til 
sen be hand ling av den ne sa ken. 

Sli ter med 
be ty de lig
uenig het
ANI TA HO EMS NES
OSLO

EI EN DOM

� HAR AB DI SERT. Egil 
Stens ha gen var for ikke 
len ge si den Nor ges stør ste 
BMW-for hand ler. Foto: Ida 
von Hannos Bast

�   HAR AB DI SERT. I januar 
annonserte Egil Stens ha gen at 
han var Nor ges stør ste BMW-
forhandler.   Siden er han blitt 
passert av Bilia, som nå også 
kan bli størst i Norden på BMW.
Foto: Ida von Hanno Bast

� DN har tid li ge re skre vet om fe rie pro-
sjek tet Aheloy Beach Residence i Bul ga-
ria, der nor ske pri vat per so ner og in ves-
to rer har kjøpt fl e re hund re lei lig he ter i 
to byg ge trinn. To talt be står pro sjek tet 
av rundt 2000 lei lig he ter. 
� Fle re nord menn kjøp te lei lig he ter 
et ter en vis nings tur ar ran gert av Pri-
vat meg le ren Axept og Platinum Scan-
di na via. 
� Ar bei de ne har stan set opp. Ut byg ge-
ren Tremex mang ler lik vi di tet, og en-
tre pre nø ren har syv mil li oner euro til 
gode. I til legg har Tremex ute stå en de 

inn be ta lin ger på 7,5 mil li oner euro på 
lei lig he ter. For å sik re seg be talt for 
ut ført ar beid har en tre pre nø ren Midia 
re gist rert et retts lig krav på alle en he-
ter i fase to. Nå har Midia gitt ny frist 
for inn sam ling av det res te ren de be lø-
pet. 
� Neil O’Reil ly le der red nings ak sjo-
nen gjen nom sel ska pet Aheloy Resi-
dence Owners, der han fore lø pig er 
ene ei er. O’Reil ly har blant an net vært 
med på å grunn leg ge Platinum De-
velopment, det irsk ba ser te sel ska pet 
som for mid let sal get av pro sjek tet. 

DET TE ER SA KEN

ikke over tar Bilcentralen før ved 
års skif tet, så enn så len ge er vi 
størst på BMW i Nor den, sier 
kon sern sjef Svein Strøm i 
Ba va ria. 

– Og det kan skje mye in nen 
års skif tet, leg ger Strøm til.

Ser øst over
Bilias vik tig ste bil mer ke har 
len ge vært Vol vo, og kon ser net 
star tet ikke med BMW før kjø pet 
av Tron rud Bil i 2006. Ifjor 
kjøp te Bi lia BMWs egen fa brikk-
eide for hand ler i Gö te borg, mens 
BMW solg te sine for hand le re i 
Stock holm i år til Ba va ria.

– Vi øns ket å kjø pe for hand-
ler ne Ba va ria kjøp te, men fikk i 
ste det til bud om Bilcentralen, 
sier Pet ters son. 

Han reg ner med at Bi lia vil få 
en mar keds an del på nye BMW-
er på rundt 25–30 pro sent i 
Sve ri ge. I Nor ge had de Bi lia 34 
pro sent av BMW-sal get.   

Bi lia vur de rer kon ti nu er lig nye 
opp kjøp og vi de re kon so li de ring. 
Nå ser kon ser net øst over mot 
Fin land, men Pet ters son ute luk ker 
ikke fle re opp kjøp, hver ken i 
Nor ge el ler Sve ri ge. Dan mark er 
imid ler tid ute luk ket.

– Vi har all tid noen pro sjek ter 
på gang, og vi kjø per helst 
for hand le re av de mer ke ne vi 
al le re de har, sier Jan 
Pet ters son.
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