
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.
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