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Saken gjelder/sammendrag:
Nærings- og handelsdepartementet har sendt på høring NOU 2011:2,
"Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall", den
såkalte Stranden-utvalgets utredning. Saken var meldt opp som referatsak i kommunestyret 
15. juni 2011. 

Vardefjellet i Skedsmo kommune, nær Gjerdrum grense, er ett av alternativene for 
samlagringsanlegg som skal vurderes videre. 

Gjerdrum kommune innehar ingen kompetanse på denne type anlegg og saken er således mer av 
prinsipiell politisk karakter. I det eventuelt videre konsekvensutredningsarbeidet og påfølgende 
planarbeid vil andre planfaglige forhold bli belyst. Kommunen vil være en part i dette arbeidet. . 

Det som bør spilles tilbake nå er de planer og ønsker som ligger for en fremtidig tunell gjennom
Vardefjellet/Vardeåsen. 

Rådmannens forslag til innstilling
Gjerdrum kommune gjør oppmerksom på de planer som finnes for tunell gjennom 
Vardeåsen/Vardefjellet. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2011 



Behandling:
Carl M. H Næss, H fremmet følgende tilleggsforslag: 

Gjerdrum kommune motsetter seg på det sterkeste å lagre atomavfall i Vardefjellet. 

Forslaget ble trukket. 

Sølvi E. Kaupang, Ap fremmet følgende tilleggsforslag: 

Gjerdrum kommune forventer at sentrale myndigheter vurderer alternativer utenfor det sentrale 
østlandsområde for mellomlagring av brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt og 
radioaktivt avfall. 

Forslaget ble trukket. 

Dagrunn A. Ødegaard, Krf fremmet følgende forslag: 

Gjerdrum kommune mener prinsipielt at slikt materiale for framtiden ikke må oppbevares nær 
store befolkningskonsentrasjoner. I tillegg gjøres det oppmerksom på de planer som finnes for 
tunell gjennom Vardeåsen/Vardefjellet. 

Forslaget til Dagrun A. Ødegaard, Krf ble vedtatt med 20 mot 5 (Frp, 1Ap) stemmer. 

Vedtak:
Gjerdrum kommune mener prinsipielt at slikt materiale for framtiden ikke må oppbevares nær 
store befolkningskonsentrasjoner. I tillegg gjøres det oppmerksom på de planer som finnes for 
tunell gjennom Vardeåsen/Vardefjellet. 

Rådmannen i Gjerdrum

Trine Christensen


