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Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 
Møteprotokoll 

 
 

Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 
Møtested: Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten 
Dato: 11.12.2019 
Tid: 10:00 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Arne Stadheim 
Steffan Andre Bunes 
Per Ivar Bekk 
Per Kristian Kneppe 

Leder 
utvalgsmedlem 
utvalgsmedlem 
utvalgsmedlem 

NRBR 
Nord-Odal kommune 
GBI 
NRBR 

   
 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Thomas Meisfjord utvalgsmedlem Eidsvoll kommune 
Trygve Ulset 
 
Hanne Melby 
 

Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 
u/stemmerett 

Innlandet politidistrikt 
Øst politidistrikt 
Sivilforsvaret 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ivar Husås Thomas Meisfjord ØRB 
Per Harald Bekken 
Morten Thoresen 

 GBI 
NRBR 

 
Andre: 
Navn Stilling 
Terje Foss konst. brannsjef ØRB 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inger Erikstad Sekretariat 
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Saksnr. Innhold 

 Saker til behandling 

PS 19/18 Godkjenning av innkalling 

PS 19/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

PS 19/20 IUA - Økonomistatus 1. desember 2019 

PS 19/21 Konstituering av beredskapsstyret - nestleder 

PS 19/22 Hendelser siden sist 

PS 19/23 IUA - møteplan 2020 

 Faste saker 

OS 19/4 Orienteringssaker 
- Stabsøvelse med Kystverket er utsatt på ubestemt tid 
- Orientering om oppdatering av  IUA region 2 sine 

vedtekter v/ Arne Stadheim 
- Orientering om retningslinjer til fakturering der 

forurenser er kjent og det foreligger uaktsomhet v/ 
juridisk rådgiver NRBR 
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Saker til behandling 

PS 19/18 Godkjenning av innkalling / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 11.12.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Innkalling sendt ut 5. desember 2019 godkjennes.  
  

PS 19/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 11.12.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra beredskapsstyremøtet 12. september 2019 godkjennes uten merknader. 
 

PS 19/20 IUA - Økonomistatus 1. desember 2019 2017/259 

Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å ta økonomistatus pr. 1. desember 2019 til orientering. 
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Behandling: 
Se vedtak.  
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret tar økonomistatus pr. 1. desember 2019 til orientering. 
 

PS 19/21 Konstituering av beredskapsstyret - nestleder 2019/100 

Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Beredskapsstyret valgte John Arne Karlsen som nestleder for IUA region 2 i perioden 2019 – 
2020. Nestleder har trukket seg fra vervet. Det foreslås at ny nestleder velges ut perioden. 
 
Saken legges fram uten innstilling. Valg av nestlederverv skjer i beredskapsstyret 11. desember 
2019. 
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Behandling: 
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Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Steffan Andre Bunes velges som nestleder ut perioden 2019-2020. 
 

PS 19/22 Hendelser siden sist / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 11.12.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret tar følgende hendelser til orientering: 
25.09.2019: Kongsvinger, Max Gylterud, Arkovegen, lastebilvelt, dieselsøl, brukt 11 sekker 
bark. 
12.11.2019: Kongsvinger, E6 Masterudvegen, trafikkulykke, lekkasje fra kjøretøy, to 
dieseltanker a 500 liter, brukt 12 sekker bark. 
19.11.2019: Lokevegen 3, Jessheim, hydraulikk lekkasje fra lastebil, brukt ukjent mengde bark. 
07.12.2019: Sagenveien 11, Sørum, lekkasje av olje fra oljefyr, brukt 7 sekker bark. 
 

PS 19/23 IUA - møteplan 2020 2017/259 

Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Møteplanen fastsettes som følger: 
Styremøte: Onsdag 12. februar - nedre region (Lørenskog brannstasjon) 
Styremøte og årsmøte: Torsdag 14. mai - øvre region (Gardermoen) 
Styremøte: Onsdag 16. september - østre region (Kongsvinger) 
Styremøte: Onsdag 9. desember - nedre region (Olavsgaard hotell) 
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Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Møteplanen fastsettes som følger: 
Styremøte: Onsdag 12. februar - nedre region (Lørenskog brannstasjon) 
Styremøte og årsmøte: Torsdag 14. mai - øvre region (Gardermoen) 
Styremøte: Onsdag 16. september - østre region (Kongsvinger) 
Styremøte: Onsdag 9. desember - nedre region (Olavsgaard hotell) 
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Faste saker 

OS 19/4 Orienteringssaker 

Beredskapsstyret tar følgende saker til orientering: 
- Stabsøvelse med Kystverket er utsatt på ubestemt tid v/Arne Stadheim 
- Orientering om oppdatering av IUA region 2 sine vedtekter basert på ny 

kommunestruktur v/ Arne Stadheim. Dette skal tas opp i årsmøtet. 
- Orientering om felles retningslinjer til fakturering der forurenser er kjent og det 

foreligger uaktsomhet blir utsatt til beredskapsstyremøtet i februar 2020. 
Eierstyresekretariatet skal se på vedtektene i forbindelse med 
kommunesammenslåingene. Det er hensiktsmessig å presentere retningslinjer for 
fakturering sammen med nye vedtekter. 

- Arne Stadheim informerte om implementering av ny organisering av stabsfunksjonen i 
forbindelse med ivaretakelse av dimensjoneringsforskriften ift overordnet vaktordning.  
Dette skal gjelde fra 6. januar 2020 i samarbeid mellom NRBR og ØRB. 

- Beredskapsstyret ble enige om at materialutvalget ved Jan Erik Hansen kan sette i gang 
med å undersøke og lage et utkast til forslag på hvordan IUA region 2 kan skaffe ny 
akutt forurensningscontainer. Han kan bruke opp til kr. 25 000,- fra budsjettpost 
øvelser. IUA region 2 vil ha forslaget og kostnader til ny container innen utgangen av 
januar 2020, for å få fremmet saken til årsmøtet 2020. 


