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PRESSEMELDING 18. mai 2022 
 
Gjerdrum kommune har oversendt svar til statsadvokaten 
 
Gjerdrum kommune har nå oversendt dokumentasjon og vurdering av juridiske og faktiske forhold 
som svar på politiets siktelse etter skredet. Kommunen ber statsadvokaten om å frafalle siktelsen 
fordi det ikke foreligger noe straffbart forhold. 
 
Det er et omfattende arbeid som ligger bak det svaret Gjerdrum kommune nå gir. Ressurser fra 
kommunen og fra advokatfirmaet Wiersholm har gjennomgått flere tusen sider med dokumentasjon 
fra politiet i tillegg til ytterligere dokumentasjon kommunen har funnet frem til. Det er også 
gjennomført samtaler med tidligere og nåværende ansatte for å undersøke om det finnes ytterligere 
informasjon som kan belyse saken. Resultatet er en utredning på 150 sider som gjennomgår og 
belyser både de faktiske og juridiske forholdene som ligger til grunn for siktelsen. 
 
– Helt fra skredet traff oss har jeg vært tydelig på at jeg kjenner på et stort ansvar. Når elleve 
mennesker mister livet, 98 boliger går tapt og et stort antall sambygdinger mister tryggheten så er 
det alvorlig og vondt. Nå har Gjerdrumutvalget gitt oss mange svar på hva som faktisk skjedde og vi 
har fra kommunens side jobbet med å finne ut hva vi har gjort og ikke gjort. Jeg håper dette kan være 
med å gi trygghet tilbake til noen og lege noen sår, sier ordfører i Gjerdrum Anders Østensen. 
 
I arbeidet har kommunen supplert materialet med dokumentasjon som ikke er en del av det 
materialet politiet har oversendt. Videre er gjennomgangen i sin helhet gjort etter at det ble slått fast 
hva som var årsakene til skredet og hvordan det utviklet seg, noe som også gjør at dokumentasjonen 
kan vurderes ut fra den faktiske situasjonen.  
 
Gjerdrum kommune kommer til å offentliggjøre utredningen som nå er sendt over til statsadvokaten 
så raskt som mulig.  
 
– Vi har fra første stund lagt til rette for åpenhet om kommunens håndtering. Vi mener at åpenhet 
kan bidra til å gjenopprette tillit og bidra til at vi lærer av det som har skjedd. Samtidig er det viktig 
for oss å beskytte dem som er omtalt i dokumentene og sikre at de er orientert om materialet før vi 
deler det med offentligheten, sier ordfører Anders Østensen. 
 
Det er advokat Jan Fougner fra advokatfirmaet Wiersholm som er kommunens forsvarer i saken. Han 
har ledet arbeidet med å gå gjennom dokumentasjonen og gi kommunens vurdering av forholdene. 
Han er klar på at kommunen ikke har gjort noe straffbart og mener politiet ikke har vurdert saken i 
sin fulle bredde. 

– Gjerdrum kommune har gjort det de skulle etter loven, basert på den kunnskapen som fantes om 
forholdene i området på det tidspunktet. De har tatt innspill og bekymringer på alvor og fulgt dette 
opp. Blant annet er det bestilt rapporter fra fageksperter, men også dette holder politiet mot 
kommunen. Vår gjennomgang gir et annet og mer balansert bilde av hvordan ulike aktører har 
forholdt seg til fare for flom og skred i området de siste 15 årene, sier advokat Jan Fougner. 

Gjerdrumutvalgets NOU gir en grundig gjennomgang av hvordan praksis og juss i dag fungerer når 
det kommer til forebygging av skred. De vurderingene utvalget gjør er langt på vei sammenfallende 
med den vurderingen Wiersholm har gjort på vegne av kommunen på disse punktene. 
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– Ansvar for forebygging av naturskade er et komplisert område med mange aktører som har delvis 
overlappende ansvar. At dette er et uklart og underfinansiert område har Stortinget og sentrale 
myndigheter vært klar over i mange år uten å gjøre noe.  Skredulykken representerte ny kunnskap 
om kvikkleireskred. Kommunen har forholdt seg til fagaktørenes vurderinger og fulgt opp 
henvendelser, gjort vurderinger og opptrådt som enhver annen sammenlignbar kommune ville gjort i 
samme situasjon på den tiden. Gjerdrum kommune ble utsatt for en skredulykke og kan ikke klandres 
for at ulykken inntraff eller oppfølgingen i forkant. Dette er alene nok til å si at kommunen ikke kan 
straffes, men det er også en rekke andre grunner som redegjøres for i utredningen, sier Fougner.  

I utredningen ligger det konkret dokumentasjon og innspill til hva politiet bør gjøre videre. 

– Primært mener vi at denne saken kan henlegges fordi kommunen ikke har gjort noe som er 
straffbart. Men vi har respekt for statsadvokaten og politiets arbeid og har derfor spilt inn forslag til 
nye etterforskingsskritt. Vi må nå avvente de neste skrittene fra dem. Siden dette er en sak som i stor 
grad påvirker forholdet mellom kommunen og de berørte innbyggerne håper jeg at vi kan få avsluttet 
den raskt, avslutter advokat Jan Fougner.  

Med oversendelse av denne dokumentasjonen har kommunen også avsluttet sitt arbeid med 
gjennomgang av egen håndtering av de forholdene som ligger før skredet.  

For henvendelser fra media: 

Andreas Tinglum, tlf.: 9300 1773 

 


