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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 12.03.2018 kl. 16:00 
Sted: Skedsmo rådhus, formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:   
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Trine Wollum, leder 
Øyvind Skaarer, nestleder 
Kaveh Abdali (kom under behandling av sak 20) 
Kjell Tore Wirum 
Elin Garcia (kom under behandling av sak 20) 

  
Forfall:   
  
Andre: Avdelingssjef Per Gjertsen og avdelingsleder  

Solbjørg Arntsen møte under sak 20/18. 
Prosjektleder/rådmann Trine Myrvold Wikstrøm møte under 
sak 21/18. Fra Romerike revisjon møtte avdelingsleder 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny R. Nordvik.  
 

  
Protokollfører: Mona Moengen, Samia Esam, Rokus  
  

 
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

20/18 17/00016-
17 Besøk Tjenestekontoret 3 

21/18 17/00040-
20 

Status i arbeidet med kommunereformen - orientering 
fra prosjektleder/prosjektrådmann mv 4 

22/18 16/00120-
25 Godkjenning av protokoll 5 

23/18 17/00084-4 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike 
krisesenter IKS 6 

24/18 18/00008-1 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 7 
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25/18 16/00032-
38 Orientering fra revisjonen 8 

26/18 16/00033-
42 Referater 9 

27/18 15/00218-
45 Eventuelt 10 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20:15. 
 
 
 
 
Trine Wollum 
Leder for kontrollutvalget 
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Saker til behandling 

20/18 Besøk Tjenestekontoret 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.03.2018 20/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Møtet ble lukket under behandlingen under henvisning til offl. § 13 første ledd, jf. 
forvl. §13 første ledd nr. 1. 
 
Avdelingssjef ved tjenestekontoret Per Gjertsen og avdelingsleder Boligavdelingen 
Solbjørg Arntsen orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  
 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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21/18 Status i arbeidet med kommunereformen - orientering fra 
prosjektleder/prosjektrådmann mv 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.03.2018 21/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Prosjektleder/rådmann Trine Wikstrøm orienterte om ROS-analysen og svarte på 
kontrollutvalgets spørsmål.   
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 
  



 5  
 

 
22/18 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.03.2018 22/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 5.2.2018 godkjennes og oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 

• Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 5.2.2018 tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 5.2.2018 godkjennes og oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 

• Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 5.2.2018 tas til orientering 
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23/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike 
krisesenter IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.03.2018 23/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet å medvirke til at 
rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder: 

1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.  
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond. 
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 

etterlevelse. 
 
 
 
Møtebehandling 
Romerike revisjon representerte rapporten på Krisesenteret. Kontrollutvalgets innspill 
og spørsmål ble kommentert og besvart.  
 
Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt over  

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling 
av revisjon av selskapsavtalen og  

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 
valgperioden.  
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24/18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.03.2018 24/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til 
diskusjonen i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget utsatte sak 24/18 til neste møte.  
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25/18 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.03.2018 25/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen orienterte om frokostseminaret på interkontroll. Kontrollutvalget spurte 
om kommunen hadde være representert. Videre orienterte revisjonen om fremdrift i 
arbeidet med forvaltningsrevisjonen på internkontroll.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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26/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.03.2018 26/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget har merket seg de spørsmål som stilles rundt Strandveien 1 AS, og 
ønsker å bli holdt informert. For øvrig tas saken til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget har merket seg de spørsmål som stilles rundt Strandveien 1 AS, og 
ønsker å bli holdt informert. For øvrig tas saken til orientering.  
 
  



 10  
 

 
27/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 12.03.2018 27/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen vedtak 
 
 
Møtebehandling 
Wirum tok opp spørsmål om implementering om GDPR; har kommunen fått på plass 
eget verneombud og har det blitt fulgt opp.  
 
Leder tok opp henvendelse fra miljøvernforbundet. Kontrollutvalget tar ikke saken til 
behandling. Sekretariatet utformer et svarbrev. Henvendelsen legges ved 
protokollen.   
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om skriftlig orientering om implementering om GDPR til neste 
møte.  
 
 



Videresendt melding: 

Fra: "Jan Hugo" <jan.hugo@nmf.no> 

Dato: 9. mars 2018 kl. 16:29:15 CET 

Til: triwo@online.no, oyvind.skaarer@lillestrom.vgs.no 

Emne: Brånåsen Avfallsdeponi på Skedsmo og helse og miljøskader på beboere på og 

ved deponi 

Til kontrolllutvalget for Skedsmo kommune 

ved Leder Trine Wollum (H) og nestleder Øyvind Skaarer(AP) 

 

 

God dag, som dere sikker har fått med dere foregår det en prosess rundt Brånåsen 

avfallsdeponi og beboere,helseskade/fare,ulovligheter over tid mm.  

Ser dere er hhv leder og nestleder i Kontrollutvalget og vil anmode dere om å vurdere å åpne 

en sak basert bla. på deler av innholdet i de to vedlagte dokumenter.  

 

Dette er en sak som må få høy prioritet. 

Med vennlig hilsen/kind regards 

 

Norges Miljøvernforbund(NMF), Østlandskontoret 

Jan-Hugo Holten, saksbehandler maritime og marine saker og regionsansvarlig Østlandet 

Advisor maritime & Marine affairs  

Pb 9261, 0134 Oslo 

Mobile; 0047 47832285 

mail, jan.hugo@nmf.no 

web, www.nmf.no 

Bank konto (account) nr; 3633 55 82831 

Støtt oss i en evig kamp for et bedre miljø - http://www.nmf.no/underside.aspx?pageId=137 

 

mailto:jan.hugo@nmf.no
mailto:triwo@online.no
mailto:oyvind.skaarer@lillestrom.vgs.no
mailto:jan.hugo@nmf.no
http://www.nmf.no/
http://www.nmf.no/underside.aspx?pageId=137


Norges Miljøvernforbund 

Postboks 593 

5806 BERGEN  

 
 
 
 
 
 
 

 
Oslo-Bergen , 6 februar   2018 

Skedsmo kommune 
Pb 313 
2001 Lillestrøm 
 
 
Sak; Brånåsen avfalldeponi 
 
Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at Skedsmo kommune sterkt 
vurderer sanering av Brånåsen Spesialavfallsdeponi og at Skedsmo 
kommune starter planleggingen umiddelbart av hensyn til miljø og 
helse i kommunen. 
 
NMF mener Skedsmo kommune ved sin lemfeldige forvaltning av eget 
deponi etter nedstenging i 1990/91 har brutt bestemmelsene både i 
Forurensningsloven,kommunehelseloven og intensjonene i ulike 
Avfallsforskrifter. 
 
 
Det vises til rapport fra Norconsult utarbeidet for Skedsmo kommune datert 15 november 
2017, «Brånåsen avfallsdeponi -undersøkelser av nedlagt deponi» Oppdragsnr.: 5171225 

Dokumentnr.: 5171225-M1 Versjon: J03 utarbeidet av Norconsult. 
 
Bakgrunn 
Deponiet som ble etablert på tidlig 70 tallet (1970-91 driftsperiode)var etter det NMF forstår ment for 
husholdningsavfall. Det fremgår av rapporten at det er lagret både oljeavfall,tønner inneholdende 
avfallsstoffer fra kjemisk industri,bilvrak der både olje og drivstoff ikke var fjernet.(side 10 i rapporten)  
 
Sitat fra side 10; «Det er opplyst at det skal være deponert blant annet biler på deponiet. Motorene ble tatt ut, ellers ble 

bilene knust uten at drivstoff eller olje ble tappet av. Det ble også tatt imot mye industriavfall på tønner. Deler av avfallet 
kom fra Dynos kjemiske virksomhet på Lillestrøm. Der er ukjent hva disse tønnene inneholdt, men tidligere ansatte på 
deponiet opplyser at erfaring fra sprut viste at innholdet var helsefarlig og høyst sannsynlig giftig. Det var ikke krav til 
dokumentasjon eller rapportering av noen typer avfall i denne tidsperioden.  

Deponiet mottok også ristgods og slam fra renseanlegget RA-2 som ble kjørt rett på fyllingen. RA-2 slammet inneholdt 
mye tungmetaller og andre giftstoffer og det var ikke tillatt å benytte slammet til jordforbedring. Etter hvert som slam ble 
tilført i større mengder på fyllingen utover 1970-tallet, ble det forsøkt ulike metoder for utlegging av slammet. Det viste 
seg vanskelig å blande søppel og slam, slik at slam etter hvert ble lagt lagvis med avfallet. I søknad om påslipp av 
sigevann til renseanlegg datert 18. desember 1975 er det påpekt at det viste seg at komprimering i fyllingsfronten var 
vanskelig på grunn av tilførsel av slam. Sitat slutt  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
NMF har grunn til å tro at det foreligger lite troverdig dokumentasjon på hva deponiet 
egetlig inneholder av farlige stoffer. Slik NMF vurderer det må Brånåsen deponi 
klassifiseres som et spesialavfallsdeponi og ikke som et vanlig deponi. Det er usedvanlig 
grovt,men dessverre ikke overraskende, at det ila de siste 26-27 årene har vært mulig å få 
regulert for boliger enten på eller ved deponiet uten at ansvarlig eier og regulerings 
myndighet har tatt tak i historikken på Brånåsen deponiet. 
 
Lovverket 
I følge kommunehelseloven skal kommunen beskytte sine innbyggere så langt råd er. 
Intensjonen i denne loven er ettertrykkelig brutt da innbyggere allerede er, med stor 
sannsynlighet, eksponert for helseskadelige avgasser fra deponiet. NMF har ikke oversikt i 
form av rapportering på dette men vi mener det er god grunn tilå tro at denne 
eksponeringen har foregått over lenger tid. 
 

Forurensningsloven 
Intensjonen i denne loven er at en plikter å unngå forurensning med mindre en søker om 
det og får en tillatelse. NMF har ikke fått informasjon som tyder på at det er søkt om 
utslippstillatelse for deponiet. NMF vurderer de utslipp som har vært fra deponiet i årevis 
som ulovlige og klart i strid med lovverkets virkeområde. 
 

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at Skedsmo kommune sterkt 
vurderer sanering av Brånåsen Spesialavfallsdeponi og at Skedsmo 
kommune starter planlegging av sanering umiddelbart av hensyn til 
miljø og helse i kommunen. 
 
NMF mener Skedsmo kommune ved sin lemfeldige forvaltning av eget 
deponi etter nedstenging i 1990/91 har brutt bestemmelsene både i 
Forurensningsloven,kommunehelseloven og intensjonene i ulike 
Avfallsforskrifter. 
 

For 
Norges Miljøvernforbund  
 



                                        
Kurt W. Oddekalv                                                        Saksbehandler 

Leder                                                                            Jan-Hugo Holten 

Norges Miljøvernforbund 
 
 
kopi 
Fylkesmannen i Oslo Akershus ved miljøvernavdelingen 
Folkehelseinstituttet 
Miljødirektoratet 



Norges Miljøvernforbund

Postboks 593

5806 BERGEN

Politiet Romerike
Postboks 354
2001 Lillestrøm
Miljøteamet ved Svenn Gundersen

Kopi; Økokrim
Oslo, 26 februar   2018

Anmeldelse av Skedsmo kommune ved  nåværende politiske og administrativ 
ledelse for brudd på 

1. Straffelovens § 240 om alvorlig miljøkriminalitet 
2. Folkehelselovens § 4 kommunens ansvar for folkehelsearbeid
3. Forurensningslovens bestemmelser bla § 7 plikt til å unngå forurensning
4. Avfallsforskriftens bestemmelser

Videre krever Norges Miljøvernforbund etterforskning av tidligere ledelse ved 
Brånåsen Avfallsdeponi  i årene 1970-1990.

Bakgrunn - Brånåsen deponi fylt med ulovlig giftig avfall,sannsynligvis med 
kommunens godkjennelse
Norges Miljøvernforbund(NMF) har i løpet av februar 2018 satt seg inn i situasjonen 
ved Brånåsen avfallsdeponi og problemstillinger rundt det at området over flere tiår 
er blitt utbygd og regulert for bolig stikk i strid med gjeldende lover og regelverk. 
Deponiet er et tidligere kommunalt eid og drevet deponi der det er ulovlig dumpet 
giftig avfall i en tilsynelatende uoversiktlig mengde og beskaffenhet slik NMF 
vurderer det pr idag. 
Folkehelselovens § 4 sier følgende
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning 
på helsen.



Strafelovens § 240 sier følgende;

Med fengsel inntil 15 år strafes den som forsettlig eller grovt uaktsomt

a)
forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av
slik skade, eller

b)
lagrer, etterlater eller tømmer avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge som 
nevnt i bokstav a.

Forurensningslovens § 7 sier

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig
etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for 

forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å 

stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å trefe tiltak for å avbøte skader og 

ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak 

som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.

Det har siste 8-10 årene, sannsynligvis tilbake til 1990 tallet , vært kjent at det fra deponiet 
strømmer farlige,kreftfremkallende og  skadelige gasser som Benzen, Hydrogensulfid, Metan, 
CO2  mm. 

Brånåsen deponi inneholdende ulovlig dumpet avfall er en særdeles alvorlig sak som bør 
etterforskes av flere grunner;
I perioden 1970-1990 ble deponiet fylt med mengder av giftig og ulovlig avfall. Tønner med giftig 
etsende innhold,bilvrak med bensin og olje på tanken,giftig slam mm.  Dette skjedde sannsynligvis 
med kommunens kjennskap til forholdene den gang. NMF er ikke istand til å tro at dette ikke var 
kjent i området på ett eller annet nivå i kommunen eller avfallsselskapet. NMF er ikke kjent med at 
det tidligere er gjort noe for å rydde opp i disse gamle giftige syndene. NMF mener derfor at 
tidligere ansvarlige ved deponiet må etterforskes og avhøres ifht sin rolle i deponiets levetid.

I årenes løp er det svært  sannsynlig at både administrativ og politiske tillitsvalgte er blitt gjort kjent
med forholdene på Brånåsen. Uten at skikkelige grep er foretatt.
De siste års dekning av saken gjennom bl.a. Lokal media burde gjort de tillitsvalgte i kommunen og
ansvalige ledere på teknisk og miljø oppmerksomme på farene ved å ha de nevnte stoffene liggende 
begravd.
Ila helgen 24-25 februar kom det frem mye tung faglig informasjon via media,bla, Lørdagsrevyen, 
som burde fått ordfører og kommunestyret på banen umiddelbart. Det er ikke tegn til at Skedsmo 
kommunes involverte ledelse ved Ordfører,kommunelege og teknisk sjef   er istand til å ta 
denne saken tilstrekkelig på alvor og er derfor slik Norges Miljøvernforbund ser det en 
direkte fare for den del av befolkningen som er bosatt på Brånåsen.

Anmeldelse av Skedsmo kommune ved  nåværende politiske og administrativ ledelse for 
brudd på 

1. Straffelovens § 240 om alvorlig miljøkriminalitet 
2. Folkehelselovens § 4 kommunens ansvar for folkehelsearbeid



3. Forurensningslovens bestemmelser bla § 7 plikt til å unngå forurensning
4. Avfallsforskriftens bestemmelser

Videre krever Norges Miljøvernforbund etterforskning av tidligere ledelse ved Brånåsen 
Avfallsdeponi  i årene 1970-1990.

For
Norges Miljøvernforbund 

                                       
Kurt W. Oddekalv                                                        

 
Leder                                                         Jan - Hugo Holten

Regionsansvarlig østlandet
Norges Miljøvernforbund
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