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Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 

Møteprotokoll 

 

 

Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 
Møtested: Festningen Hotel & Resort - Kongsvinger Festning, 2213 Kongsvinger 
Dato: 12.09.2019 
Tid: 10:00 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

John Arne Karlsen 
Per Ivar Bekk 
Arne Stadheim 
Per Kristian Kneppe 
Trygve Ulset 
Hanne Melby 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem u/stemmerett 

ØRB 
GBI 
NRBR 
NRBR 
Innlandet politidistrikt 
Sivilforsvaret 

   
 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Thomas Meisfjord Styremedlem Eidsvoll kommune 
   

 
   

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Inger Erikstad 
Jan Erik Hansen 

Sekretariat 
Materialutvalget 
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Saksnr. Innhold 

 Saker til behandling 

PS 19/12 Godkjenning av innkalling 

PS 19/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

PS 19/14 Konstituering av beredskapsstyret 

PS 19/15 IUA - Økonomistatus 1. september 2019 

PS 19/16 Hendelser siden sist 

 Faste saker 

OS 19/3 Orienteringssaker 

- Kystverkets årlige seminar om beredskap mot akutt 

forurensning 29. – 30. oktober 2019 v/ John Arne 

Karlsen 

- Stabsøvelse 2019 med Kystverket v/John Arne Karlsen 

- Felles retningslinjer for fakturering av større 

forurensningshendelser utsettes 

- Informasjon fra materiellutvalget v/ Jan Erik Hansen; 

innkjøp av container 
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Saker til behandling 

PS 19/12 Godkjenning av innkalling / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 12.09.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Innkallingen av 5. september 2019 godkjent uten merknader. 
 

PS 19/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 12.09.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra beredskapsstyremøte 15. mai 2019 godkjent uten merknader. 
 

PS 19/14 Konstituering av beredskapsstyret 2019/100 

Leder tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Beredskapsstyret skal velge ny leder og nestleder for en 2-års periode. 
 
I 2018 ble John Arne Karlsen valgt som leder og Per Ivar Bekk som nestleder for IUA Region 2 i 
tidsperioden 2018 – 2019. 
 
Det foreslås at ledervervet velges for 2 år, og nestleder for 1 år. Dette for at leder og nestleder 
skal være på valg hvert sitt år og ikke skiftes ut samtidig. 
 
Saken legges fram uten innstilling. Valg av lederverv skjer i beredskapsstyremøtet 12. 
september 2019.  

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 12.09.2019  

 
Behandling: 
Beredskapsstyret skal velge ny leder og nestleder for en 2-års periode. 
 
I 2018 ble John Arne Karlsen valgt som leder og Per Ivar Bekk som nestleder for IUA Region 2 i 
tidsperioden 2018 – 2019. 
 
Det foreslås at ledervervet velges for 2 år, og nestleder for 1 år. Dette for at leder og nestleder 
skal være på valg hvert sitt år og ikke skiftes ut samtidig. 
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Saken legges fram uten innstilling. Valg av lederverv skjer i beredskapsstyremøtet 12. 
september 2019.  
 
«§ 8 STYRET  
Styret skal ha følgende sammensetning:  
Brannsjefen i NRBR med personlig vara medlem  
4 medlemmer med personlige vara medlemmer valgt av årsmøtet med en funksjonstid på 2 år. 
(2 fra hvert distrikt)  
2 medlemmer med personlig vara medlem utpekt av politiet. (1 fra hvert distrikt)  
 
Styret velger selv sin leder med en funksjonstid på 2 år.  
Styret har det overordnede ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering herunder 
årsbudsjett og årsrapport. Styret har ansvar for at det til enhver tid foreligger en 
hensiktsmessig beredskapsplan og at denne revideres ved behov, minst hvert fjerde år. Styret 
skal påse at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i 
regionen, herunder at personellet blir gitt nødvendig utdannelse og får muligheter til å 
perfeksjonere seg slik at beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver.» 
Vedtak: 
Arne Stadheim ble enstemmig valgt som leder for IUA region 2 i tidsperioden 2019 – 2021. 
 
John Arne Karlsen ble enstemmig valgt til nestleder for IUA region 2 i tidsperioden 2019 – 
2020. 
 

PS 19/15 IUA - Økonomistatus 1. september 2019 2017/259 

Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å ta økonomistatus pr. 1. september 2019 til orientering. 
 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 12.09.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret tar økonomistatus per 1. september 2019 til orientering. 
 

PS 19/16 Hendelser siden sist / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 12.09.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret tar følgende hendelser til orientering: 
21. juni 2019: Mailandveien, Lørenskog, oljesøl i tjern, ukjent forurenser, brukt en lense. 
10. juli 2019: Heiasvingen, Fetsund, diesellekkasje ved fylling av diesel på gravemaskin, brukt 1 
sekk bark. 
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10. juli 2019: Marcus Thranes vei, Lørenskog, lekkasje 500 liter væske til røyking av mat. 
5. august 2019: Løkenåsveien, Lørenskog, dieselsøl på asfalt fra lastebil, brukt 10 sekker bark. 
5. august 2019: Lørdagsrudveien, Fjellhamarelva, Lørenskog, boret hull i en nedgravd tank med 
flydrivstoff, 20 000 l lekket olje, 13000 liter er fått opp, brukt 29 lenser og 18 sekker bark. 
16. august 2019: Bunesvegen, Nord-Odal, lekkasje av hydraulikkolje, brukt 12 sekker bark. 
20. august 2019: Gneisveien, Skedsmo, transport farlig gods på vei/jernbane og ca 1 liter ned i 
avløpskum, lekkasje ca 500 liter, natriumhydroksid, brukt sand og bark til oppsamling. 
25. august 2019: Oljesøl Glomma, Sørum, brukt 2 lenser. 
27. august 2019: Trondheimsvegen, Sørum, ukjent forurenser, brukt 3 lenser. 
4. september 2019: Kloppaveien, Lørenskog, dieselsøl under 20 liter, ukjent forurenser, brukt 
bark, sugematter og en lense. 
5. september 2019: Kulturhusgata, Lørenskog, dieselsøl på asfalt, grus og gress, hull i 500 liters 
drivstofftank, brukt 23 sekker bark. 
6. september 2019: Fetveien, skedsmo og Fet, diesellekkasje fra traktor, dieselfilm på Leira ca 
1500 meter langt, brukt 4 lenser. 
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Faste saker 

OS 19/3 Orienteringssaker 

Beredskapsstyret tar følgende saker til orientering: 
- John Arne Karlsen drar på Kystverkets årlige seminar i Sandvika om beredskap mot 

akutt forurensning 29. – 30. oktober 2019. Det bør også dra en representant fra 
materialutvalget og øvingsutvalget. 

- Det blir stabsøvelse med Kystverket 13. og 14. november. 
- Felles retningslinjer for fakturering av større forurensningshendelser utsettes 
- Materialutvalget v/ Jan Erik Hansen informerte om behov for ny container i IUA region 

2. Materialutvalget ber om midler til å jobbe videre med grunnlag for å fremme forslag 
til årsmøtet. 

 


