Et vassdrag til besvær. Aksjemølla åra ca.1955 til 2018.
Artikkel 4 om Gjerdrum Aktiemølle.
Dette er artikkel nr.4 om Gjerdrum Aktiemølle. Denne gangen skal søkelyset hovedsakelig rettes mot
Gjermå-vassdraget. Igjen er hovedkilden de bevarte styreprotokollene, men også diverse utredninger,
kontrakter, etc. som nå ligger lagret i det historiske arkivet på Kulturhuset.
Vi har i en tidligere artikkel sett at A/S Gjermå E-verk på 1920-tallet mistet interessen for videre
utbygging av kraftstasjoner og vannmagasiner i Gjermåvassdraget. Videre utvikling av e-verket skulle
skje ved innkjøp og videresalg av kraft fra det store anlegget på Rånåsfoss i Glomma som ble ferdig i
1922. De to kraftstasjonene i Gjermåa (Kvernstuen og Horka) skulle nok fortsatt produsere, men det
ville være ulønnsomt for e-verket å bli med på noen videre utbygging i Gjermåa framfor å kjøpe inn
strøm. Men hva med Gjerdrum Aktiemølle?

GjeriGjermenningen en høstdag i 2010. Foto: Tor Laache

Mølla kjøper vassdraget.
Etter at Gjerdrum Aktiemølle i 1928 hadde kjøpt opp Svensrud Mølle, var egentlig bare e-verket og
aksjemølla tilbake som aktører i Gjermåas brukseierforening. Demninger, damluker, osv. ble
vedlikeholdt, men nye investeringer i vassdraget ble ikke gjort. E-verket og mølla hadde hver sine
vannturbiner i det samme fossefallet i Horkafossen. Mølla anså det altså mer økonomisk å drive
maskineriet fra egen turbin, enn å kjøpe strøm. Faktisk gikk det helt til 1951 før en første gang leser at
mølla kjøpte noe strøm fra Gjermå e-verk. Dette året ble det inngått avtale om å leie 4kW strøm, og
dette var nok heller strøm til belysning og oppvarming enn til noen produksjon.
I 1955 kom Gjermå e-verks beslutning om at de ville nedlegge kraftverket i Horkafossen. Anlegget
skulle selges sammen med vassdragsrettighetene. Vi leser i protokollen: «År 1955 den 24. juni var
Gjerdrum Aktiemølles styre på befaring av dammene i fjellet. Turen gikk om Holter almenning til
dammene ved Skjelbreia, Djupøyungen og Storøyungen. Disse bassenger var alle uttappet da
damlukene ikke var igjensatt om våren. Tilbaketuren ble lagt om Vestre og Østre Gjermenning tilbake

til utgangspunktet. I begge Gjermenningene var det full vannstand. Om samtlige dammer kan det sies
at de enda er i noenlunde bra stand bortsett fra at noen småreparasjoner er påkrevet. Hensikten med
befaringen var å forvisse seg om hvilken stand dammene befinner seg med tanke på et eventuelt kjøp
av Horka kraftstasjon med tilliggende rettigheter.»
Generalforsamlingen i 1956 ga styret fullmakt til å innlede forhandlinger om kjøp. Første
forhandlingsmøte var i juni 1957 der e-verket møtte med et prisforlangende på kr.20.000. Mølla bød
kr.15.000, men denne prisen ble ikke godtatt av e-verkstyret. På neste forhandlingsmøte økte mølla sitt
tilbud til kr.16.000 pluss at mølla skulle dekke kjøpsomkostningene. Nå sa e-verkstyret ja. Kontrakten
ble ført i pennen av overrettssakfører Solbjør fra Lillestrøm på et møte på Møllerhaugen 24. okt. 1957.
Hele møllestyret med formann Arne Ask i spissen var tilstede sammen med Kr. Laache og lensmann
Bruun som representanter fra e-verket. Etter møtet er det ført inn i protokollen: «Da Mølla etter kjøpet
av Horka kraftstasjon er blitt alene om utgiftene vedrørende dammene, besluttet styret enstemmig at
den gamle ordning med dampasser må opphøre ved årsskiftet. Den ansatte dampasser Hans H.
Aamodt blir å underrette om dette». En innså at nå måtte det spares!

Kontrakten om fossene, rettigheter og forpliktelser

Inntaksdammen til kraftstasjonen, Lysdammen, var i dårlig stand. Nordre halvdel av demningen var
helt gjennområtten, mens søndre del var hel og kunne stå i flere år. Ved hjelp av tegninger og
kostnadsoverslag fra Norsk sementkontor valgte en derfor i 1958 å støpe ny mur bare på nordsida av
inntaket. Arbeidet ble bortsatt til Helge Berger og Alfred Olsen, mens Frank Halvorsens arbeidslag
skulle ta seg av vegbygging fram til dammen. Til reparasjonene i Lysdammen medgikk hele møllas
reservefond på kr.10.000. I tillegg ser det ut til at det måtte lånes penger.
Det neste som skjedde i 1959 var at turbinrøret sprang lekk. Men en var heldig og hadde smed
Nordengen på Ask til å sveise de dårlige punktene i røret. Verre var det at prekær vannforsyning på
høsten gjorde at det var fare for at mølla måtte stoppes. Derfor ble det besluttet å kjøpe en 25 hk.

motor til drift av ei kvern. Åpenbart må hensikten ha vært å ha muligheten til å kjøpe driftsstrøm
dersom møllas egne turbiner skulle stå når det var mangel på vann. Imidlertid blir denne motoren aldri
montert, for i 1963 kom det igjen en lang, kald vinter med dårlig og ustabil vannføring i mølla. Da
solgte mølla motoren de opprinnelig kjøpte og satte inn en 60 hk el.motor til drift av hammerkverna.
Motoren kostet kr.4.450, og montering av elektriker Helge Hammer kr.8.334. Dessuten bestemte styret
seg for å forhøye det faste abonnementet på strøm fra Gjermå e-verk til 20 kW etter industritariff. På
tross av fossekjøpet var altså nå ikke mølla lenger sjølforsynt med vannkraft fra egne kilder.
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Vinteren 1966 står det i styreprotokollen: «Foranlediget av oppståtte lekkasjer på turbinrøret fra
Lysdammen til Horka kraftstasjon, beslutter styret i Gjerdrum Aktiemølle at rørgaten tømmes og settes
ut av drift for å sikre at ikke møllen gjøres ansvarlig for mulige skader.» Dette må bety at mølla fra nå
av ikke lenger benyttet den gamle kraftstasjonen.

Allmenheten.
Mange har lært å svømme i Gjermåa. På 1950/60-tallet fikk fler og fler vannklosett med utslipp til elva
via en septiktank. Elva ble også gråere og gråere pga. mer og mer åkerbruk og bakkeplanering. Jeg
som sjøl har lært å svømme ved demningen over Kvennstufossen, husker godt utviklingen. De som

ønsket badeplasser søkte oppover i elva. Det kom et behov for en organisering av badingen i møllas
dammer.
Den første henvendelsen kom i 1963 fra Gjerdrums Ungdoms- og Idrettsforening. De ønsket å benytte
Lysdammen som badeplass. De var kjent med at åtte oppsittere langs Horkafossen tok ut drikkevann
direkte fra turbinrøret og foreslo at inntaket til røret ble stengt i badesesongen. Så kunne heller
oppsitterne denne perioden få vann fra et plastrør. Møllestyret avslo søknaden, men behandlingen i
styret viser at de skjønte at det gamle Horka-kraftverkets dager snart var talt.
Året etter kom det ny henvendelse fra Idrettsutvalget. Resultatet ble nå: «Styret gir tillatelse til at
Mølleflåen kan benyttes som badeplass på betingelse av at de ansvarlige holder plassen ryddig og i
god orden, og at mølleveien og gårdsplassen ikke må benyttes til parkering av biler og sykler. Den
årlige avgift til Møllen settes til kr.50.» Gjerdrums første offentlige badeplass var dermed etablert.
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Har en først invitert allmenheten til badeplassen, kan det få konsekvenser. I 1968 kom det klage fra
Idrettsutvalget på forurensing av badeplassen/badevannet i Mølleflåen. Styret besluttet da å flytte
avtrekket fra rensingen til baksida av det gamle tørkehuset, slik at bøsset ikke skulle havne i elva.
Dessuten skulle døra på baksida av mølla mures igjen.
I 1969 søkte Idrettsutvalget på nytt om å få bruke Lysdammen som badeplass. De ønsket å renske
dammen og reparere demningen. Kraftstasjonen i Horka var nå nedlagt, og styret var innstilt på å gå
med på å stille Lysdammen til allmenhetens disposisjon. Men i forkant av å gi en tillatelse ville styret
konsultere advokat for å undersøke om mølla kunne pådra seg noe ansvar. Styret var også positive til
en søknad fra Gjerdrum Jeger og Fiskeforening om å få bygge opp igjen Buvannsdemningen.
Det tok tid å komme fram til en avtale om Lysdammen. Gjerdrum kommune ble koblet inn. Først i
1973 ble en leieavtale med kommunen undertegnet. Aksjemølla fikk en erstatning på 2.000 kroner for
Lysdammen med rettigheter og forpliktelser. Prisen gjenspeiler at demningen var i dårlig forfatning,
og at kommunen ville få en del kostnader med å sette den istand. Siden midt på 1970-tallet har så
Lysdammen vært Gjerdrum kommunes offentlige badeplass.
En advokat som het Bugge var i 1979 grunneier ved Kirkeby-Gjermenningen. Han sendte skriv til
mølla og ba om at den slitne demningen ble satt i stand. Men dette ville ikke mølla bruke penger på. I
stedet valgte mølla å ta kontakt med Gjerdrum Jeger og Fiskeforening om disse skulle ønske å sette
dammen i stand. I denne omgangen skjedde det derfor ikke noe i Kirkeby-Gjermenningen. Derimot

skjede det noe i Gjeri-Gjermenningen i 1992 da Jeger og Fiskeforeningen gikk i gang med å
prosjektere og gjenoppbygge den gamle steinkistedemningen i dette vannet.

Drikkevann fra Gjermåa?
I 1960 var det flere private vannverk i Gjerdrum. Det største var Gimilvann A/L. Gimilvann ligger
øverst i vassdraget i Mikkelsbekken (sideelv til Gjermåa), og hadde abonnenter i Holter og i Vest-, Øst
og Nordbygda i Gjerdrum. Ask Vannverk hadde på sin side bygd 3 dammer i en liten bekk i
Brådalsfjellet. I sørbygda var det små vannverk både i Vardfjellet og i Fladbyfjellet.
I Ask Vannverk innså de i 1960 at med en videre utvikling på Ask, ville vannkilden deres bli for
dårlig. Den mangeårige formannen i vannverket, Hans Kristiansen, sendte derfor et brev til aksjemølla
der han ba om møllas syn på en framtidig henvendelse om uttak av vann fra Gjermåa. Møllestyret
svarte diplomatisk at de ikke ville motsette seg et framtidig uttak av vann. Men de måtte få erstatning.
Vannføringa i Gjermåa var til tider for liten til møllas egen bruk, og da måtte ulempene erstattes.
Formell henvendelse kom første gang fra vannverkets advokat i 1962. Styret gjentok da det de
tidligere hadde sagt, og la dessuten fram en uttalelse fra fabrikkeier Chr. Bacher (tidligere
driftsingeniør i Gjermå e-verk) om vannføringa i vassdraget.
Nå dukket det opp «et intermesso» undertegnede aldri har hørt om. I 1964 hadde Blaker og Sørum blitt
sammenslått til en kommune. Den første ordføreren i den sammenslåtte kommunen var den energiske
Josef Amundsen (Ap) som tidligere hadde vært ordfører i Blaker. Sørum trengte mer drikkevann!
Særlig gjaldt dette områdene i vest rundt Frogner. I 1963 har Amundsen gått i bresjen for å stifte
Gjermå interkommunale vannverk A/L, som så søkte Industridepartementet om tillatelse til å ta ut
drikkevann fra Buvannet. Aksjemølla engasjerte følgelig i februar høyesterettsadvokat Ingolf Vislie,
og generalforsamlingen ga i mars styret fullmakt: «Om nødvendig kan styret inngå forlik eller
overenskomst om overdragelse av alle møllens dam- og vassdragsrettigheter. Hvis minnelig ordning
ikke oppnås, skal styret vareta alle møllens interesser ved skjønnsrett….» I april ble det holdt befaring
av møllas damanlegg der ingeniør Hans Laake avga en ikke referert uttalelse om verdien. Allerede 24.
april var det møte mellom møllestyret og ordfører Josef Amundsen og gårdbruker Kr. Frogner fra
Sørum. Partene var allerede enige om at mølla skulle selge alle sine dam- og reguleringsrettigheter til
A/L Gjermå interkommunale vannverk for kr.360.000. En utredning fra h.r.-advokat Anton Ross viste
at det var snakk om et døgnuttak av 18.000m3 vann; hvorav Skedsmo skulle ha 9.000m3, Sørum 7.000
og Gjerdrum 2.000. Anlegget skulle (1964) gi vann til 40.000 innbyggere. 24. august fikk mølla
beskjed om at styret i det interkommunale vannverket hadde godkjent avtalen.
-Og så blir det helt stille. Det står ikke et eneste ord mer om dette initiativet i møllas protokoller, eller
øvrige papirer. Som kjent har Sørum nå i årevis hentet drikkevann fra Glomma. Det kunne vært artig
om noen veit noe om hva som veltet dette initiativet, og kunne komme fram med det!
Det var nå stille om vannverksplaner i flere år. Så kom det på slutten av 1970-tallet ny henvendelse fra
det private andelslaget Ask Vannverk om uttak av vann. Ei stund tenkte en på uttak ved Nybrua, men
det hele endte igjen opp med Buvannet. I forhandlingene var det naturligvis viktig for mølla å stå hardt
på kravet om ordentlig erstatning for tap av reguleringsrettigheter. Styret brukte nå advokat Stein E.
Stinesen. Det ble forhandlet gjennom 1981 og 1982. Tilbudet fra vannverket, som kom i nov. 1982,
var å betale en årlig erstatning på 3.000 kroner for et uttak av 800m3 vann i døgnet. Det er ikke
gjengitt hvordan avtalen fra 1982 skulle prisreguleres.
Pr. 1.jan 1994 overtok Gjerdrum kommune Ask Vannverk slik at dette blir kommunalt. I 1995 kom
det opp ønske fra kommunen om ytterligere vannuttak i Buvannet. Ask Vannverk leverte nå vann til
om lag 2/3 av kommunens innbyggere.

En sak hadde vært «feid under teppet», og denne kom nå til overflaten. Statskog hevdet som grunneier
i allmenninga at det var de som hadde rett til å utnytte vannet i Buvannet. Regjeringsadvokatens
kontor kom med en utredning der de hevdet at mølla ikke hadde dokumentert eiendomsrett til vannet i
Buvannet, hverken med utskrift fra grunnboka eller annet. Regjeringsadvokaten innrømmet at mølla
kanskje i høyden kan ha hatt en begrenset bruksrett, svarende til den faktiske bruken Gjermå e-verk og
mølla hadde hatt til regulering av vanntilførselen til turbiner og kraftanlegg. Noen eiendomsrett i
Buvannet eksisterte likevel ikke, og da ble det konkludert det med at mølla heller ikke hadde rett til
salg av vann til andre.
Likevel inngikk kommunen og mølla i 1995 en avtale om et forhøyet vannuttak fra Buvannet fra 1998
til 2015 på 1.500m3 i døgnet. Avtalt årlig erstatning ble nå 30.000 kroner. Her inngikk også avtale om
at mølla fra år 2000, dersom Statskog på dette tidspunktet ikke hadde reist søksmål, skulle ha rett til å
innløse leien i et engangsbeløp. Dette punktet var satt opp for å muliggjøre at møllas aksjeselskap
skulle kunne nedlegges.
Men Statskog bøyde ikke av, noe som gjorde at den nye avtalen ble suspendert i 1997. I stedet ble
overenskomsten fra 1982 forlenget, men likevel med rett til å ta ut 1.500m3 i døgnet. Gjerdrum
kommune måtte framover betale godtgjørelse for vannuttaket både til mølla og Statskog. Dette skjedde
likevel uten at det synes å foreligge noen endelig juridisk avklaring på hvem som hadde retten på sin
side. Kopi av en ikke undertegnet overenskomst viser et årlig beløp til Statskog på kr.30.000. Møllas
erstatning synes å ha blitt redusert til kr.15.000.
Gjerdrum kommune hadde i sine planer at det på sikt trengtes tilgang til en større vannforsyning.
Derfor var perspektivet fram til år 2015. For å sikre at det fram til dette årstallet ikke skulle bli
vannmangel for innbyggerne, ble det søkt om å heve vannspeilet i Buvannet med 1 meter, noe som ble
innvilget. En ny avtale ble derfor undertegnet i 2007; nå med et årlig uttak på inntil 3.000m3 og en
årlig leiesum til mølla på kr.40.000. Kommunen fikk her en ensidig rett til oppsigelse av avtalen med 5
års varsel. Vi som bor i Gjerdrum er nå godt kjent med det nye vannspeilet i Buvannet.
Avtalen med Gjerdrum kommune løp til i 2018 da kommunen sa den opp. Kommunen skulle nå kjøpe
vann fra Nedre Romerike vannverk som leverer vann fra Glomma. Kommunen utbetalte en sluttsum
til mølla på 175.000 kroner.
Merknad: Framstillingen i dette avsnittet bør i ettertid «kvalitetssikres», da det ikke alltid framgår
sikkert av dokumentene hva som faktisk ble realitet!

Nytt kraftverk.
I 1981 kom det en henvendelse til mølla fra et firma med navn Norsk Mikroturbin AS. Firmaet ønsket
å bygge et slags prøveanlegg for et mikrokraftverk i vassdraget, og daglig leder i firmaet Jan Kr.
Berntsen besøkte i juli et styremøte for å orientere om mulighetene. Styret fant planene interessante,
og generalforsamlingen i 1982 ba styret fortsette planleggingen og komme tilbake med
kostnadsoverslag etc.
Ordinær generalforsamling i 1983 vedtok en tilføyelse i formålsparagrafen til mølla; nemlig at den nå
også skal «produsere strøm for å selge videre til for enhver tid avtalt pris».
Dernest ble det holdt møter med Gjermå e-verk, Gjerdrum Sparebank og forsikringsselskapet. På en
ekstraordinær generalforsamling i april 1983 ble vedtaket «.. gir styret fullmakt til å inngå avtale med
Gjermå energiverk om salg av strøm og garanti for lån til bygging av kraftverk. Likeledes inngå avtale
med bank, forsikringsselskap, evt. privat for kjøp av kraftverk for mikroturbin og etablering av dette i
Horka. Nødvendig rensing av Gjermåa, godkjenning fra NVE, evt. statens skoger og bygningsrådet må
være avklart før avtale inngås. Konsulentbistand fra Akershus Energiverk forsøkes innhentet av

formannen begrenset oppad til kr.5.000. Styret får begrenset fullmakt oppad på kraftverksutbyggingen
til kr.1.700.000 inkludert investeringsavgift.» Det forelå på dette tidspunktet allerede et
kontraktsforslag fra Vera Fabrikker AS og Brødrene Olstad AS. Seinere ble det også lagd planer for
utbygging i Kvernstufossen.
NVE hadde ikke innsigelser så lenge ikke det skulle gjøres endringer med reguleringsdammene.
Bygningsråd og formannskap ga byggetillatelse. Utbyggingen startet i Horkafossen der mølla skulle få
leie 300.000kWh årlig i 4 år fra produksjonsstart. Etter 4 år ville mølla kunne få overta kraftverket til
fastsatt pris. Derimot var det en nedtur at banken i oktober avslo å gi et lån på kr.500.000. Styret
begynte i stedet å vurdere leasing.
1984/1985 skulle vise seg å bli krevende år for mølla og møllestyret. Framdrifta i kraftverksbygginga
var dårlig. Mens bygginga nærmest sto stille, påløp månedlig 25.000 kroner i renter til Elcon Finans.
(En må huske at rentenivået midt på 1980-tallet var veldig høyt med lånerenter ofte rundt 15%.) Det
toppet seg på generalforsamlingen i 1984 der det møtte 26 aksjonærer. Norsk Mikroturbin AS v. Jan
Berntsen og Leif Sølsnes var tilstede og forsøkte å forklare leveringsproblemene, men flere aksjonærer
hadde ordet og holdt Norsk Mikroturbin ansvarlig for at mølla nå var i alvorlige økonomiske
problemer. Gjerdrum Sparebank fikk kritikk for ikke å ha ytt lån til lokalt næringsliv, og styret fikk
kritikk for mangelfull informasjon i årsmeldinga. Styret måtte begynne å se etter løsninger for å hindre
at møllas økonomi skulle kollapse.
Horka-kraftverket kom i drift høsten 1984, mens i Kvernstufossen var arbeidene knapt i gang.
Samtidig startet mølla forhandlinger med Akershus Energiverk (AEV) om et evt. salg. Mølla så seg
ikke i stand til å fullføre utbyggingsprosjektet. Med advokatbistand fra advokat Stinesen og
konsulentbistand fra NVE pågikk forhandlinger gjennom hele 1985 og inn i 1986. Det hele endte med
at kraftstasjonene Horka- og Kvennstufossen ble overdratt til AEV. Salgssummen var 5 mill., men
mølla så ikke mye til disse pengene! I Horka gikk 1 ¾ mill. til overtakelse av Norsk Mikroturbins
ferdige anlegg, mens i Kvennstuen gikk 3 ¼ mill. til å overta totalentreprisen som var inngått med
Selmer Furuholmen om utbyggingen. I tillegg fikk mølla en engangserstatning for fallrettighetene i
fossene på 133.800 kroner. Derimot beholdt mølla reguleringsrettighetene oppover i vassdraget.
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I henhold til kjøpekontrakten fra 1958 var mølla eier av sjølve fossefallet i Kvernstufossen. Bygget og
grunnen som den gamle kraftstasjonen sto på, var imidlertid blitt solgt til Asbjørn Vestby i 1957. Enka
Åse overdro derfor eiendommen som dagens mikrokraftverk står på direkte til AVE i 1986.
Det kan bemerkes at dagens eier av de to kraftstasjonene, Akershus Miljøkraft AS, på sine
hjemmesider opplyser at kraftstasjonen i Kvernstufossen har en installert effekt på 500kW og en
årsproduksjon på 2 GWh. Horkafossen har tilsvarende en effekt på 360kW og årsproduksjon på 1
GWh. Dette er noe mer enn AEV i sin tid forutsatte da de overtok anleggene.

Har Gjerdrum Aktiemølle ei framtid?
Mølla klarte altså å komme seg ut av kraftutbyggingsprosjektet uten et vesentlig tap, men oppnådde
heller ikke den avkastningen Norsk Mikroturbin hadde forespeilet. På generalforsamlingen i 1987 var
det alvorlig bekymring for virksomhetens framtid. Året forut viste et underskudd på kr.64.810, og hele
disposisjonsfondet og reservefondet ble brukt til å dekke tap. Egenkapitalen måtte økes. Skulle en
selge boligen på Møllerhaugen? Kunne jorda på eiendommen omreguleres til industri? Skulle det
bygges nytt såkornrenseri? Styret fikk i oppdrag å vurdere mulighetene. På høsten ble det sendt søknad
om bruksendring til Landbruksnemnda.
Men så brant mølla og blir totalskadd 5. desember 1987. Mølla mottok en brannerstatning på
kr.482.000, som ble plassert som låneinnskudd i Gjerdrum Innkjøpslag. Ytterligere problemstillinger
dukket nå opp: Skulle en gjenoppbygge? Hvor skulle en i så fall gjenoppbygge? Mølla trengte jo ikke
lenger å ligge i en usentral dal innunder en foss? Et spørreskjema ble sendt brukerne av mølla for å
finne ut hvilke behov for tjenester det kunne være i framtida.
En fant nokså fort ut at å bygge ny mølle var uaktuelt. Derimot jobbet en videre med planer om et
såkornrenseri. Mølla fikk tilbud om å kjøpe tomt på industrifeltet i Hellen, og det ble innhentet
kostnadsoverslag på bygg og maskineri. Men en ekstraordinær generalforsamling høsten 1989 vendte
tommelen ned for planene. Så ble det i 1990 planlagt bygging av såkornrenseri på leid grunn på
Almenningssaga, men også dette prosjektet viste dårlig lønnsomhet. Det siste som nevnes er tanker om
et mobilt såkornrenseri. Etter 1990 er det ikke referert tanker om noen drift i samsvar med møllas
opprinnelige formålsparagraf.
Søknaden mølla sendte i 1987 om omdisponering av jorda til utbygging ble avslått i Akershus
Fylkeslandbruksstyre. Men møllestyret forsøkte gjentatte ganger (1996, 2000) å få en omdisponering
av eiendommen inn i Gjerdrums kommuneplan. Dette lyktes ikke.
Gjennom 1990-tallet drev Gjerdrum Aktiemølle egentlig bare med tre ting: De leide ut boligen og
jorda på Møllerhaugen. De leide ut retten til uttak av vann fra Buvannet. Og dessuten forsøkte de å
drive aktiv kapitalforvaltning med de pengene som kom fra brannerstatningen og seinere inntekter.
Pengene ble plassert i diverse aksjefond og innskudd.
Så skjedde det litt ekstra i år 2005. En ny aksjelov var på trappene med nye skatteregler.
Generalforsamlingen mente derfor det riktige tidspunktet var kommet for «å tømme kontoen», og
dermed unngå høyere beskatning hvis pengene ble tatt ut seinere. Totalt ble det vedtatt å utbetale hele
7.400 kroner pr. aksje i utbytte; dvs. i alt 740.000. Fondsandelene måtte da selges. En prøveavstemning på samme generalforsamling viste at et flertall av aksjonærene ville at styret skulle jobbe
videre med å realisere resterende verdier med tanke på å kunne oppløse selskapet.
Så sa passende nok leietakeren på Møllerhaugen opp leien samme år. Meglerfirmaet Krogsveen ble
kontaktet og eiendommen solgt i løpet av året. Salgssummen ble kr.2.220.000 fratrukket
omkostninger. Dette var da for bolighus, uthus og 32 dekar areal; hvorav 12. dekar dyrket.

Aksjeboka. Slik holdt en orden på de ulike nummererte aksjene og eierskifter på disse.

Hvordan bli kvitt forpliktelsene?
Det gjensto nå egentlig bare et vesentlig problem før selskapet kunne avvikles. Da selskapet overtok
dammene og reguleringsrettighetene i vassdraget i 1957, så en for seg at dette utgjorde en verdi.
Problemet var at det også fulgte med forpliktelser til å holde anleggene i stand i samsvar med
vassdragsloven. Det skulle nå oppstå problemer.
Egentlig var det Storøyungen i Holter som utgjorde det store problemet. Denne sjøen er nær på en
kvadratkilometer stor, og minst halvparten av overflaten er et kunstig oppdemt vannspeil. De øvrige
oppdemte vannene i vassdraget var ikke ansett som noen risiko (NVEs risikoklasse null).

KirkebyGjermenningen før og etter restaurering av demningen i 2019.

Vassdraget og de største vannene.

NVE mente midt på 2000-tallet at demningen i Storøyungen ikke var god nok/sikker nok, og ville ha
en plan for utbedring på bordet innen 2008. På et møte i mars 2007 diskuterte styret et brev fra NVE
der det var skissert tre muligheter:
•
•
•

Restaurering av hele dammen i Storøyungen
Senking av overløpet med 1 meter
Riving av dammen og nedtapping av vannet

I første omgang kontaktet styret advokat Stinesen i advokatfirmaet Lund & co DA. Det ble lagt en
strategi der det først skulle innhentes kostnadsoverslag for restaurering, og deretter å forhandles med
kommunene Nannestad, Nittedal og Gjerdrum om en overtakelse av dammene. Arbeidet og
forhandlingene pågikk gjennom 2008. I 2009 besluttet først styret ut fra kostnadene å rive og nedlegge
Øyungsdammen. Dette var naturligvis lite populært blant allmennheten og særlig friluftsinteressene.
Etter å ha mottatt et nytt brev fra NVE gikk styret i stedet inn for å redusere damhøyden med 0,8-1,0
meter. Dermed kunne dammen settes i risikoklasse 0. Rådgiver skulle kontaktes for å lage plan.

Møllestyret prøvde å få oppmerksomhet i allmenheten om problemene med å bevare demningene i Gjermå-vassdraget. Her
er en artikkel i Romerikes Blad fra 22. sept. 2008.

På et nytt styremøte i oktober 2009 vendte saken igjen: «Seveco Norge AS har gitt tilbud på
planleggingskostnader som beløper seg til 300.000 pluss moms og visse forbehold om egne arbeider.
Senkning og restaurering av dammen til risikoklasse 0 er tidligere kostnadsberegnet til
kr.900.000+mva. Styret konkluderer med at kostnader i denne størrelsesorden ligger langt over
akseptabelt nivå, og det foreligger heller ikke tilstrekkelige tilsagn fra kommunen eller andre. Det
besluttes derfor at Gjerdrum Aktiemølle. endrer strategi og går for riving i stedet for restaurering.»
Dette styrevedtaket fikk støtte i neste års generalforsamling.
Heller ikke det å nedlegge og rive demningen i Øyungen var helt enkelt, for NVE stiller også krav til
gjennomføringen. Blant annet pga. dette etableres det i 2011 kontakt med Akershus Miljøkraft AS.
Akershus Miljøkraft AS kjøpte kraftverkene i Horka og Kvennstufossen av Akershus Energiverk i år

2000, og ledes av nannestadsokningen Tor Arne Hafstad. Det høres jo unektelig gunstig ut om
kraftprodusenten også kunne eie dammer og reguleringsretter. Generalforsamlingen i 2011 uttalte at
mølla er villig til å restaurere dammen i Øyungen og la Akershus Miljøkraft AS overta rettighetene
vederlagsfritt. Betingelsen var at Ak. Miljøkraft overtok det fulle ansvaret for dammen for ettertida, og
at mølla ble ansvarsfri. Det ble sendt søknader til NVE, men i retur kom nye krav. Advokat Kleiven
fra advokatfirmaet Orwall & Co måtte hjelpe til. Dette sporet endte i 2015 da det også kom krav om
arkeologiske undersøkelser. Akershus Miljøkraft AS trakk seg nå fra diskusjonen.
I 2017 var det møter med ordførerne i Nannestad, Nittedal og Gjerdrum med tanke på å finne en
løsning. Styret i aksjemølla mente at firmaet i realiteten var teknisk konkurs dersom alle NVEs krav
skulle kunne oppfylles. Likevel ble det jobbet det med nye tekniske planer og kostnadsoverslag, og det
var stadig nye møter med kommunene – etterhvert bare med Nannestad og Nittedal. Før jul i 2017
tilbød de to kommunene å overta alle forpliktelsene i vassdraget mot at de samtidig fikk overta alle
midler (penger) mølla disponerte. Møllestyret svarte at mølla var villig til å betale 1 million kroner for
å bli kvitt alle forpliktelsene, noe kommunene ikke godtok. På generalforsamlingen i 2018 fikk styret
fullmakt til å tilby inntil 1,5 millioner.

Den gamle, farlige demingen i Storøyungen. Foto: Eidsvoll Ullensaker Blad. I disse dager pågår restaureringsarbeidene.

Avtalen ble klar på sommeren 2018, og i august ble det holdt ekstraordinær generalforsamling der 19
aksjonærer møtte. Avtalen sa at Gjerdrum Aktiemølle skulle betale 1,25 millioner til Nittedal og
Nannestad kommuner. Motytelsen var gjengitt i avtalens pkt.5.1: «Kommunene overtar alt ansvar og
risiko med damanlegget, og skal arbeide for dets bevaring.» Generalforsamlingen godtok avtalen
enstemmig. Å komme ut at forpliktelsene i vassdraget og samtidig berge noen kroner til aksjonærene,
hadde vært målet gjennom mange år. Nedleggelse av selskapet ble også vedtatt enstemmig, og det
sittende styret fortsatte nå som avviklingsstyre.

Aller siste møte i selskapet ble holdes 2. des. i 2019 på Smestad Gård. 24 aksjonærer har møtt fram for
å gjøre de siste vedtakene på en ekstraordinær generalforsamling. Den siste formannen – Jon K.
Ødegaard – velges til møteleder. Hanne Kopperud har de siste årene ført møllas regnskaper, og nå

legger hun fram det siste regnskapet og de formelle papirene. Hanne er datter av Halvor Kopperud,
som var møller fra 1973 til 1986. Generalforsamlingen vedtar å utbetale kr.8.000 pr. aksje til
aksjonærene. Det hele avsluttes med middag på møllas bekostning.

-

-

-

-

-

Da alt var gjort opp sto det igjen 6.694 kroner på møllas bankkonto, og det var dessuten bevart
styreprotokoller og en del andre papirer. Et stort bilde av mølla og en bit av veggen var også bevart.
Alt dette hadde det siste styret vedtatt å gi til Gjerdrum Historielag. Historielaget takker for gaven, og
håper vi med artiklene som nå er produsert, har kvittert for gaven!

Østre Åmot nov., 2021
Tor Laache

